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الرحيم الرحمن هللا بسم

يدرسوا أن يريدون الذين حاجة إىل فيه ُوفقت قد أكون أن أرجو صغري كتاب فهذا وبعد،
كانت الفرس فبالد كله؛ اإلسالمي العالم يف قل أو إيران، يف وتطورها التصوير فنون نشأة

املضمار. هذا يف وأسبقها التصوير بصناعة عناية اإلسالمية األمم أكثر
كتابي يف فصوًال عليه للكالم أعقد فإني النيل، ضفاف عىل ازدهر الذي التصوير أما
أبحاث موضوع يكون سوف إسالمي تصوير الهند بالد ويف مرص، يف اإلسالمي الفن عن

املستقبل. يف أنرشها
الكتاب، هذا أصول بمراجعة لتفضله عزام الوهاب عبد الدكتور أستاذي أشكر وإني
الجليل أستاذي سيما وال — والنرش والرتجمة التأليف لجنة أعضاء األساتذة أشكر كما

بطبعه. لعنايتهم — أمني أحمد
إرشاد من فييت جاستون الكبري لألستاذ به مدين أنا بما أنوه أن يفوتني ولن

وتشجيع.
حسن محمد زكي





تصدير

جاستون األستاذ الكبري املسترشق بقلم
العربية اآلثار دار فييتمدير

مؤلفه يكون فقد حسن، محمد زكي الدكتور املرصيني للقراء أقدِّم أن إىل حاجة يف لست
ألنه مرص؛ يف كبري جمهور انتباه يسرتعي أن دون مر قد الطولونية الدولة عن الكبري
فقد اللغة، بهذه كتابته من بد لديه يكن لم زكي الدكتور ولكن الفرنسية، باللغة ُكتب
حال كل عىل يشهد الكتاب وهذا السوربون. من الدكتوراه درجة عىل به ليحصل أعدَّه

بالده. لغة إجادته ويجيدها الفرنسية اللغة ناصية يملك زكي الدكتور بأن
التاريخي املؤلف هذه العربية إىل زكي الدكتور ينقل أن يف الرغبة لشديد وإني
إىل يروا أن الفرنسية باللغة لهم دراية ال ممن املرصيون املثقفون يستطيع حتى البديع؛
يفَّ أثَّر وطني شعور يف يعالجه وأن شامًال إملاًما بموضوعه يلم أن املؤلف استطاع حد أي

بالًغا. أثًرا
وإنجلرتا وأملانيا فرنسا يف ومثمرة واسعة دراسات إىلمرصبعد زكي الدكتور عاد وقد
وكان وأبحاثه. دراساته له تؤهله الذي العمل العربية اآلثار لدار كأمني وتسلَّم وإسبانيا،
كتاب من األول الجزء فألَّف وطنه إىل رجوعه منذ ظاهًرا إنتاجه يكون أن همه أول
عىل الكتاب هذا طبع إىل العربية اآلثار دار وسارعت مرص، يف اإلسالمي الفن تاريخ عن
إطالع إىل زكي الدكتور فيه ق وفِّ وقد العربية، اللغة يف نوعه من األول فهو نفقاتها،
بنصيبه األخذ وإىل امليدان هذا يف األوربيون العلماء بها قام التي الدراسات عىل مواطنيه
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املسترشقني؛ تصانيف يجهلوا ال أن يلزمهم العربية باللغة املتكلمني العلماء أن والحق فيه.
أخطاء، من أبحاثهم نتائج يف يكشفوه أن عىس ما فإلعالن فيها ما عىل للموافقة يكن لم إن

بالعربية. املكتوبة املؤلفات عن الطرف وا يغضُّ أن يستطيعون ال املسترشقني أن كما
اآلثار دار مدير وباعتباري طويلة، دراسات بالرشق تربطه غربي بصفتي فإني ولذا
كتبه الذي الجديد املؤلف هذا املرصيني القرَّاء إىل أقدم أن يف مزدوج برسور أشعر العربية

زكي. الدكتور

إمتاًعا. وأكثرها اإلسالمي الفن نواحي أطرف من املخطوطات تصوير إن الواقع ويف
عرًضا املوضوع هذا ملا يعرض املزايا، من فيه نعهده ما بفضل حسن، زكي والدكتور
وفرط الصور تلك يف الفن تذوقه أن يف ريب وال ا. جمٍّ حبٍّا يحبه بأنه يشعر واضًحا دقيًقا

دراستها. يف التعمق عليه ال سهَّ إعجابه
فيها يستعرض الزمة تاريخية بمقدمة كتابه يبدأ زكي الدكتور أن القرَّاء ويرى
يف الفن هذا وتطور اإلسالمي التصوير نشأة دراسة إىل ذلك بعد لينتقل إيران تاريخ
وبيان املختلفة املدارس رشح إىل املؤلف ق وفِّ وقد فيه. أثَّرت التي العوامل مع إيران بالد
مواهب كلها تفوقها ممتازة مواهب لهم وكانت نبغوا الذين واملصورين منها، كل مميزات

بهزاد. زعيمهم
وجدته ما الجديد املؤلف هذا قراءة يف املرصيون القرَّاء يجد أن يف األمل عظيم وإني

واغتباط. فائدة من قراءته يف
١٩٣٦ سنة فرباير يف القاهرة
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مقدمة

الوهاب عبد الدكتور اجلليل األستاذ بقلم
عزام

١

املسلمون يُعن فلم مظاهرها، كل يف الوثنية عىل قضاء الروح ذوات تصوير اإلسالم حرَّم
النقش إىل حضارتهم، ازدهرت حينما عنايتهم، ووجهوا والحيوان، اإلنسان بتصوير

الجمال. من بآيات ذلك يف فأتوا والجماد، النبات وتصوير والخط
وال وتجسيدها، الروح ذوات تصوير يف الزمان مر عىل ترخصوا املسلمني أن عىل

بعده. فما الهجري السابع القرن املتأخرة، العصور يف سيما
األمراء أحد بانيه أن ويظن الشام، بادية يف بقاياه كشفت الذي عمرا قرص ففي
والجماد، النبات صور عىل األمويون يقترص فلم ونباتية، حيوانية كثرية صور األمويني،
بدمشق. أمية بني جامع جدران تزين تزال ال التي الفسيفساء يف الجميل مثالها نرى التي
قبابها إحدى عىل يوضع أن أمر بغداد بنى حينما العبايس املنصور أن ُروي وقد
عن مرص يف الفاطميني وآثار سامرَّا آثار كشفت وكذلك الريح. تحركها فارس صورة

هذا. بمثل شاهدة األندلس آثار تزال وال كثرية، حيوانية صور
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والنقشوالتذهيب الخط يف الجميلة للفنون املظاهر أجمل من اإلسالمية الكتب وكانت
دهًرا. املسلمون منها نفر التي الروحية للصور مجال أوسع صفحاتها وكانت والتلوين،
بعض لتمثيل الكتب يف بالتصوير العراق يف الناس أولع الهجري السابع القرن ففي
نوادر بتمثيل املصورون أغرم فقد الحريري؛ مقامات هذا يف الكتب أنبه ومن قصصها،
بباريس األهلية املكتبة ويف وعاداته، العهد ذلك أزياء من كثريًا فمثلوا الرسوجي، زيد أبي
الهجري. السابع القرن منتصف يف صوِّرت صورة مائة زهاء فيها املقامات من نسخة

كذلك. الكتب لتصوير اهتمام العهد لهذا والشام مرص يف وكان
فصوروا حد عند هناك املصورون يقف ولم الفارسية، البالد يف الفن هذا تجىل ثم
وبرتقيه الصيني، الفن بتأثري متداولة أطوار هناك للفن كان وقد والصحابة. األنبياء حتى
الفارسية: البالد عىل سلطانهم امتد الذين امللوك رعايته توىل وقد الزمان، مر عىل
القوم باهتمام ناطقة العهود تلك آثار تزال وال فالصفويون. والتيموريون اإليلخانيون

بالصور. والقصور الكتب تزيني يف وتنافسهم
مري ووزيره بَيَْقرا وحسني وبَيُْسنُْقر وشاهرخ تيمور عهد يف وهراة سمرقند وكانت
بهزاد. الصيت الذائع باملصور العرص هذا وختم واملصورين. الكاتبني مجمع شري عيل

وال كبرية، عناية السالطني به عني إذ ازدهاًرا؛ التصوير ازدهر الصفويني عهد ويف
.(٩٨٥–١٠٣٨) الكبري عباس والشاه (٩٣٠–٩٨٤) طهماسب الشاه سيما

بقاياها رأيت والتصوير النقش من بآيات أصفهان قصور ازدانت عباس عهد ويف
ظهرت العهد ذلك ويف أصفهان. قصور من وغريه عموًدا) (األربعني ستون قرصچهل يف
صور ستون چهل قرص ويف األوروبي. الفن فيها يظهر صور الفارسية الصور بجانب
قرصفرساي بصور رائيها تذكر حربية مواقع وتمثل عباس، الشاه إىل أوروبا سفراء تمثل

فرنسا. يف
عبايس. رضا النابه املصور العرص هذا ويمثل

الذبول. نحو به أدَّت أطوار بعد من للتصوير وكان
جدير ذلكم وكل وغريها، الهند يف اإلسالمي التصوير الفاريس التصوير جانب إىل ثم

واسع. بدرس
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مقدمة

٢

الكتب فجمعوا اإلسالمية، والعمارة اإلسالمي التصوير بدراسة كثريًا األوروبيون ُعني وقد
تاريًخا اإلسالمي للفن وجعلوا ووصفوها. التاريخ عىل ورتبوها املفردة والصور املصورة
«الكتاب سموه خاصة الكتب فن يف كتابًا له وزميل أرنولد األستاذ كتب حتى واضًحا

اإلسالمي».

٣

آثار من وكان باألوروبيني. اقتداء اإلسالمية الفنون بدرس السنني هذه يف املسلمون واهتم
شاب وهو اإلسالمية، الفنون لدرس طالبًا املرصية املعارف وزارة أرسلت أن االهتمام هذا
حتى مجدٍّا فدرس باريس إىل أرسل العليا. املعلمني ومدرسة اآلداب كلية يف تخرج نجيب
يُعنى مرصموفًقا إىل عاد ثم وغريها، أملانيا متاحف يف درسه وأكمل الدكتوراه، درجة نال
زميلنا ثم تلميذنا هو وذلكم اإلسالمي، الفن كتب من تحتاجه بما العربية اللغة يمد بأن

حسن. محمد زكي الدكتور

٤

الذي الكتاب وضع ثم األول، الجزء منه ظهر كتابًا مرص» يف اإلسالمي «الفن عن كتب وقد
الفرس». عند اإلسالم يف «التصوير كتاب — الكلمة بهذه القراء إىل نقدمه

يبذل أن آملني كبريًا، رجاء ونبوغه حسن محمد زكي الدكتور همة يف لنرجو وإنا
الطريف. املوضوع هذا يف ببحث والحني الحني بني العربية قراء إمتاع يف جهده

عمل. كل يف النجاح له ويقدر خري، كل له ييرس وهللا
١٩٣٦ سنة يناير ١٣٥٤ / ٢٣ سنة شوال ٢٨ بغداد
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تارخيية مقدمة

خليج ومن رشًقا، السند نهر وادي إىل غربًا والفرات دجلة وادي من إيران هضبة تمتد
بالد تشمل بذلك فهي شماًال، جيحون ونهر قزوين بحر إىل جنوبًا العرب وبحر فارس

الروسية. الرتكستان وجنوب وبلوخستان وأفغانستان الحالية إيران
حكمت التي امللكية األرس أعظم والساسانية، (األَكمينية) الكيانية األرستني وألن
بالد عىل اإلقليم هذا اسم غلب إيران من الغربي بالجنوب فارس إقليم يف نشأتا البالد،

واألوروبيني. والعرب والرومان اليونان عند به تعرف وأصبحت كلها، إيران
اآلريني من قسم هم الذين اإليرانيني بالد فإيران آري، لفظ من مشتق إيران ولفظ

آسيا. أواسط من الجديد وطنهم إىل نزحوا
الرس وجد فقد ا؛ جدٍّ قديمة إيران تسكن كانت التي الشعوب حضارة أن يف ريب وال
جميلة أرشطة تزينه الصنع متقن رقيق خزف من قطًعا هرتزفلد، واألستاذ شتاين، أوريل
فيه صنع الذي العهد تعيني يف مختلفون اآلثار وعلماء الهندسية، واألشكال الخطوط من

امليالد. قبل الثالث أو الرابع األلف يف صنع أنه اآلراء أرجح ولعل الخزف، هذا
نهاوند، إقليم يف أكثره كشفوا الخزف من آخر نوع عىل أيًضا املنقبون عثر وقد
إىل العلماء من كثري ويرجعه صناعته، حسن أو السابق النوع رقة الخزف لهذا وليس

امليالد. قبل الثالث األلف أواخر
لورستان اكتشفيف ما شهرة يف سببًا ١٩٣١ عام لندن الفاريسيف معرضالفن وكان
ولكن تاريخها، يف كثريًا العلماء اختلف الربنز، من وغريها زينة وأدوات وأسلحة أوعية من

امليالد. قبل سنة ١٠٠٠ نحو إىل يرجعونها أكثرهم
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يف أنه نعلم ولكنا غامض؛ خرايف Cyrus قورش قيام قبل إيران تاريخ أن عىل
اآلري، الجنس من شعبان يسكنه إيران من الغربي القسم كان امليالد قبل السادس القرن

الجنوب. يف والفرس الشمال، يف امليديون
اختالطهم وكان طويلة، بعصور ذلك قبل البالد هذه إىل نزحوا قد فكانوا امليديون أما
الكتابة فتعلموا رقيهم، يف كبريًا عامًال والعراق الجزيرة سكان من والبابليني باآلشوريني

الجزية. دفع وإلزامهم الفرس إخضاع من مكنهم كبريًا مبلًغا الحضارة من وبلغوا
تمكن إذ طويًال؛ يدم لم ضعفهم ولكن إيران، بسكنى عهًدا أحدث الفرس وكان
واستوىل امليديني فهزم إيران شمال غزا ثم كلمتهم، توحيد من الذكر السالف قورش
وأسس امليالد قبل ٥٥٠ سنة البالد ملك ووحد الحالية)، (همذان اكبطانه عاصمتهم عىل

الكيانية. الدولة

امليالد) قبل ٥٥٩–٣٣١) الكيانية الدولة

هزم أن بعد الصغرى آسيا بالده إىل ضم ثم السند، نهر حتى رشًقا سلطانه قورش مدَّ
سنة بابل عىل فاستوىل الكلدانيني عىل ذلك بعد وانترص كروسس، ملكهم وأرس الليديني
الفرس والتقى ٥٣٥ق.م، مرصسنة قمبيز ابنه ففتح سنته؛ عىل خلفاؤه وسار ٥٣٩ق.م،
عىل الفرس حمالت وتكررت املعروف، الكفاح بينهما فكان الفتوح، هذه بعد واإلغريق
قائمة الكيانيني دولة وظلت (٥٠٠–٤٧٩ق.م)، املستعمرات من لها بقي وما اإلغريق بالد

(٣٣٤–٣٣١ق.م). ملكهم وقىضعىل املقدوني اإلسكندر ظهر أن إىل
نزاع بوجود ويعتقدون الطبيعة مظاهر يعبدون القديمة العصور يف اآلريون وكان
يف الخري قوى فوحد امليالد؛ قبل األول األلف يف زردشت ظهر أن إىل املختلفة، قواها بني
والقوتان أهريمان. هي وحدة الرشيرة األرواح من جعل كما أهورامزدا، سماه واحد معبود
رشوضار، هو ما كل أهريمان وخلق ونافع، خري هو ما كل أهورامزدا خلق دائم: نزاع يف
وأيَّد اآلخر. باليوم يعتقد وأن الرش، روح يخذل وأن الخري، ينرصروح أن اإلنسان وواجب
النار إيقاد وكان والنور، للخري رمًزا واتخذها للنار اآلريني تقديس تعاليمه يف زردشت

ديانته. مظاهر أهم العراء يف موقد عىل
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(٣٣٠–٢٤٨ق.م) وخلفاؤه اإلسكندر

الرشق يف اإلغريقية الحضارة لنرش الطريق انتصاره ومهد الفرس ملك اإلسكندر مزق
منهما ويجعل والغرب الرشق يوحد أن إليه يطمح ما أكرب وكان الهند، وشمايل األدنى
منهم كثري فتزوج قواده وتبعه الثالث، دارا ببنت فتزوج سلطانه؛ تحت عاملية إمرباطورية

بفارسيات.
يصب ولم قواده، فيها األمر توىل أقساًما بعده من ملكه وانقسم عاجلته، املنية ولكن
اإلسكندر، خلفاء بني دب أن النزاع يلبث ولم يذكر، شيئًا Seleucus سلويقوس أحدهم
بعد أراد أنتيجون ولكن بابل، عىل بذلك وحصل أنتيجون إىل هذا سلويقوس فانضم
األمالك أكثر عىل سلطانه ومد أمره، عىل سلويقوس فغلبه اإلسكندر بإرث ينفرد أن ذلك
األدنى الرشق تنترشيف اإلغريقية الحضارة وأخذت املقدوني، العاهل خلفها التي اآلسيوية

السلويقيني. خلفائه عرص ويف حكمه إبان

(٢٥٠ق.م–٢٢٦م) Les Parthes البارثيون

إليها نزح آرى شعب امليالد قبل الثالث القرن منتصف يف (بارثيا) خراسان يسكن كان
البارثيون وظل بإقليمه، يستقل أن Arsakes أرزاكس ملكه واستطاع آسيا، أواسط من
مع ثم الجزيرة، بالد ورشقي إيران غربي منهم انتزعوا سلويقوسحتى خلفاء مع نزاع يف
(١٧٤–١٣٦) األكرب ميرتاداثا عهد ويف الجزيرة، بالد وغربي أرمينية فسلبوهم الرومان
فيما إيرانيني كانوا البارثيني هؤالء أن ومع حدودها، أبعد البارثيني إمرباطورية بلغت
البالط أما الشعب، طبقات يف إال تماًما عرصهم يف اإليرانية الحضارة تتمثل تكن لم يُظن،
البارثيني امللوك إلحاق وكان اإلغريقية، الحضارة عليهم غلبت فقد الدولة رجال وكبار
إغريقية بصبغة البالد وخلفاؤه اإلسكندر صبغ أن بعد كبري أثر ذي غري بالكيانيني نسبهم

قوية.
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(٢٢٦–٦٤١م) Les Sassanides الساسانيون

فوق وهم إصطخر. يف كاهنًا كان أنه يزعمون خرايف شخص وهو ساسان إىل ينتسبون
بالكيانيني. نسبهم يصلون ذلك

تخضع صغرية أرس عدة يحكمها امليالد قبل الثالث القرن أوائل يف إيران كانت وقد
إحدى رأس عىل بابك وكان الطوائف، ملوك عرص العرص هذا العرب فسمى للبارثيني،
واستطاع جريانه، حساب عىل التوسع يف بدأ ثم فارس، يف إقليًما يحكم األرسالصغرية هذه
وأسس عرشه فاغتصب إيران، يف البارثيني ملوك آخر أردوان يهزم أن أردشري حفيده
بيزنطة، ثم وروما إيران بني النزاع البارثيني، عن ورثته فيما ورثت، التي الساسانية األرسة
سقوط حتى اإلمرباطوريتني بني قائًما ظل الذي الكفاح ذلك وبدأ أرمينية، أردشري فغزا
مجدها إىل بإيران العودة يف الفضل أن ريب وال قصرية، فرتات إال تتخلله ال الساسانيني
التي الساسانية، الدولة إىل يرجع إنما بعيًدا؛ شوًطا الحضارة ميدان يف بها والسري األول،
الغرب، يف اإلغريق ثم الرومان ضد اإليرانية والحضارة إيران عن الدفاع أبطال ملوكها كان

الرشق. يف الرتكية املغولية القبائل وضد
سنة الرومان وقاتل سورية غزا الذي األول، شابور األرسة هذه ملوك من اشتهر وقد
ذكرى الفرس فخلد (فالريان)، إمرباطورهم وأرس كبرية هزيمة بجيشهم فأوقع ،٢٦٠

الصخور. عىل البارزة نقوشهم يف الجلل الحادث هذا
والذي الحرية، ملك النعمان بمعونة إيران عرش ارتقى الذي الخامس بهرام ومنهم
وكانت الوحش)، حمار ومعناها بالفارسية گور (من جور بهرام فلقبوه الصيد يف برع
إلمرباطوريته. والرشقية الشمالية الحدود تهاجم كانت التي القبائل صد مجهوداته أكرب
العرب، شعراء بذكره يتغنى الذي العادل أنورشوان عرشإيران ارتقى ٥٣١ سنة ويف
الحدود يف جيوشه وانترصت عرصه، يف األمن واستتب الرضائب، ونظم القوانني، فأصلح
الثاني أبرويز واستطاع اليمن. بالد إىل سلطانه ومد سوريا فأخضع والغربية، الرشقية
لوال القسطنطينية، عىل يستويل وكاد الصغرى، وآسيا ومرص والشام سوريا يخضع أن
واسرتد كبرية، هزيمة الجزيرة بالد يف بالفرس فأوقع هرقل، اإلمرباطور لصده نهض أن

أبرويز. عليه استوىل ما
طول ظلت فقد دينية، ملكية وطنية نهضة وليدة الساسانية اإلمرباطورية كانت وملا
اإلدارية النظم يبعثوا أن ملوكها واستطاع العليا، املنزلة فيها للدين وطنية إيرانية حكمها
نفوس يف املركزية اإلدارة احرتام يبثوا وأن الكيانية، الدولة عرص يف دارا استحدثها التي
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املباركة، النهضة بهذه ارتباط أوثق مرتبًطا زردشت دين وكان واملدن، األقاليم حكام
امللكية نظام عىل خطًرا أصبحوا حتى الدين رجال نفوذ وعظم الرسمي، الدولة دين فكان
مساعيه ضحية بعضهم وذهب التيار، هذا يصدُّوا أن الرابع القرن يف امللوك فحاول نفسه،
ويزدجرد (٣٨٣–٣٨٨) الثالث شابور وقتل ،(٣٧٩–٣٨٣) الثاني أردشري فخلع هذه،
مزيج وهو املانوية، مذهب اعتنق قد (٢٧٢-٢٧٣) األول هرمز وكان ،(٣٩٩–٤٢٠) األول
النور وعن والظلمة، النور أصلني: عن نشأ العالم أن أساسه والنرصانية، الزردشتية من
يجب رش العالم هذا يف والرش الخري امتزاج ولكن رش، كل نشأ الظلمة وعن خري، كل نشأ
بنبوة ويقرون للفناء، استعجاًال النكاح ويحرمون الزهد إىل يدعون واملانوية الخالصمنه،
لم تعاليمهم أن عىل املسيح، به برشَّ الذي النبي هو ماني أن ويزعمون وزردشت، عيىس
ماني قتل (٣٧٣–٣٧٦) األول بهرام وخلفه هرمز مات فلما كبريًا، نجاًحا إيران يف تلق

أصحابه. ورشد
فاتبع (٤٨٨–٥٣١) األول قباذ إيران ملوك من زردشت دين عىل خرج من وآخر
والنساء، األموال وإباحته االشرتاكية بتعاليمه يمتاز ولكنه أيًضا، ثنوي وهو مزدك مذهب
ولكنه الدين، ورجال األرشاف نفوذ عىل القضاء إىل املذهب هذا بتأييد يرمي قباذ وكان
غرو وال مزدك، تعاليم هجر أن بعد ثانية إليه ورجع العرش، عن وأقيص أمره عىل غلب
منزلة وينزله الشعب يقدسه عاهل رأسها عىل كان الساسانية الدولة أن مع فإنه ذلك؛ يف
للحكومة ج وتخرِّ األرض عىل وتسيطر واسعة بسلطة تنعم األرشاف طبقة كانت اآللهة،
يقف وال زردشت، تعاليم عىل يحافظون الدين رجال كان كما الجيش، ورجال املوظفني

اإلصالحية. الحركات كل قمع دون يشء سبيلهم يف
إضعافها نتيجته كانت وبيزنطة، إيران بني قرون عدة قائًما ظل الذي النزاع أن عىل
العظيمة، فتوحهم بدءوا حني العرب تيار وقف عن وعجزها اإلسالمية الدعوة بدء وقت

كلها. إيران عىل امتدت أن لبثت ما التي

اإلسالمي الفتح

واعتقادهم الديانة، هذه نرش يف ورغبتهم اإلسالمية، بالعقيدة العرب إيمان قوة كانت
أكرب وغريه ذلك كان نقول والشام؛ ومرص إيران خصوبة وعرفانهم والقدر، بالقضاء
ذلك يف العظيمة األمم ضعف ذلك عىل ساعدهم كما الواسعة، فتوحهم يف لهم مشجع
وبقيت أيديهم، يف الفرس مملكة فسقطت الشمال، يف والرومان الرشق يف الفرس الحني:
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(التاسع الثالث القرن أوائل حتى قبلهم من حكاًما إليها يرسلون للخلفاء، رأًسا تابعة
اإلسالمية الدولة وصبغ العرب، شأن إعالء عىل العمل أمية بني سياسة وكانت امليالدي)،
جاء ثم كبريًا. دوًرا عهدهم يف الفرس يلعب فلم العربية، بالصبغة األطراف املرتامية

الجديدة. األرسة أكتافهم عىل قامت الذين الفرس يد إىل السلطان فانتقل العباسيون،
يف يدب االنحالل وبدأ بالغروب، آذن أن العباسية للدولة الذهبي العرص لبث وما
إيران يف وأقدمهم بها. االستقالل يف يطمعون األقاليم حكام فأخذ اإلسالمية، الدولة أركان

الصفار. وبنو طاهر بنو

الصفارية ٢٠٥–٢٥٩ه/٨٢٠–٨٧٢م، الطاهرية الدولتان:
٢٥٤–٢٩٠ه/٨٦٧–٩٠٣م

خدمة يف قائًدا كان والذي اليمينني، بذي املشهور الحسني بن طاهر إىل األوىل وتنسب
قىض حتى عاًما خمسني من أكثر أرسته يف الحكم وبقي خراسان، بوالية فكافأه املأمون
كان الذي الليث، بن يعقوب عميدهم أن هؤالء أمر من كان ما وأول الصفار. بنو عليها
بني هزم ثم وفارس، هراة يف سلطانه ومد سجستان حكم توىل (النحاس)، الصفر يصنع
يعقوب ومات الخليفة، أخو املوفق فهزمه بغداد فتح وأراد خراسان، عىل واستوىل طاهر

دولته. أزالوا أن لبثوا ما سامان بني ولكن أخوه، فخلفه ٢٦٥ه/٨٧٨م سنة

٢٦١–٣٨٩ه/٨٧٤–٩٩٩م السامانية الدولة

وظهر العباسية الدولة عرص يف اإلسالم يف دخل بلخ، أرشاف من فارسيٍّا سامان كان
وسمرقند فرغانة أحدهم وحكم النهر، وراء ما بالد فوالهم املأمون، يفخدمة األربعة أحفاده
واشتهرت بغداد، قرب إىل الهند حدود من سلطانه يمد أن بعده من ابنه واستطاع وكشغر،
إحياء عىل السامانيون وعمل الباحثني. ونوابغ العلماء بفطاحل األرسة هذه عهد يف بخارى
الحركة عهدهم يف وبدأت چوبني، بهرام اإليراني بالبطل نسبهم وألحقوا اإليرانية السنن
ونظم األولني، الفرس شعراء عميد الرودكي فظهر الفارسية؛ باللغة للنهضة الوطنية
ملوكها أحد عهد يف إيران حوادث فيها يقص نرص بن لنوح كبرية منظومة الدقيقي
حياته بدأ نفسه والفردويس الشاهنامة، يف املنظومة هذه الفردويس أدخل وقد الخرافيني،

السامانيني. خدمة يف األدبية
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٣٢٠–٤٤٨ه/٩٣٢–١٠٥٦م بويه بنو

أيًضا يدعون الذين بويه بنو غربها يف ظهر إيران رشقي يحكمون السامانيون كان بينما
قزوين، بحر جنوبي تسكن عظيمة قبيلة يرأس بويه وكان الساسانيني، نسل من أنهم
بويه ابن لبث وما الخراج، بويه بن عيل وىل الذي الزياري، ملردويج ثم للسامانيني خضعت
الخليفة اضطر حتى إخوته، بمساعدة جنوبًا نفوذه يمد وجعل الديلم من جنًدا اتخذ أن
إىل مدوه ثم فارس، جنوبي يف سلطانهم بذلك فاستقر فتحوه، ما عىل بواليتهم يعرتف أن
األمراء، أمري لقب أحدهم الخليفة ومنح ٣٣٤ه/٩٤٥م، سنة دخلوها حني نفسها بغداد
عضد أشهرهم وكان ٤٤٧ه/١٠٥٥م، سنة حتى الدولة أمور يف العليا الكلمة لهم فصارت

والفنون. العلوم برعايته وشمل التجارة نطاق وسع الذي ٣٣٨–٣٧٢ه الدولة

٣٥١–٥٨٢ه/٩٦٢–١١٨٦م الغزنوية الدولة

العباسيون الخلفاء أخذ منذ ا مهمٍّ دوًرا اإلسالمية اإلمرباطورية يف يلعب العنرصالرتكي بدأ
املرتزقة، الجند منهم ويتخذون بالطهم يف أفراده يستخدمون الفارسية األرس وملوك
العجم بالد يف السيادة بانتقال إيذانًا الرابع القرن نهاية يف سامان بني سقوط وكان
من ملوك يحكمها العارش القرن حتى إيران وظلت آسيا، أواسط أتراك إىل اإليرانيني من
ليمكن حتى اإليرانية، بالصبغة فيها تصطبغ العنارصكانت هذه أن عىل املغول؛ أو الرتك
يمكن العرشين القرن العارشحتى القرن منذ إيران عرش عىل توالت التي األرس إن القول
إيرانيته. يف عريًقا منها كان ومن األصل تركي منها كان من ذلك يف سواء وطنية، اعتبارها
أن تكوينها يف واألصل الغزنوية، األرسة هي إيران حكمت التي الرتكية الدول وأول
وفاته بعد اعتصم ثم الساماني، امللك عبد خدمة يف ترقى ألبتكني، يسمى تركيٍّا مملوًكا
غزنة يف صغرية حكومة أقام أن لبث وما السامانيني، سلطان متحديًا أفغانستان بجبال
اعرتف الذي ُسبُكتكني، صهره هو الغزنوية لألرسة الحقيقي املؤسس ولكن بأفغانستان،
السامانية، الدولة انحالل فرصة بعده من محمود ابنه وانتهز البنجاب؛ وغزا الخليفة به
جيوشه وأحرزت وجرجان، العجمي العراق البويهيني من وأخذ أمالكه، إىل خراسان فضم
الهوز، إىل أمالكه وامتدت الهند، يف اإلسالم بذور بذر حيث البنجاب؛ يف عديدة انتصارات
فاضطهد الغالة، السنيني من سبكتكني بن محمود وكان وأصبهان، سمرقند إىل امتدت كما
شعراء محط بالطه وكان عزها، أوج عهده يف بلغت الدولة ولكن مؤلفاتهم، وحرق املعتزلة

القصصية. الفارسية الكتب أعظم الشاهنامة الفردويس له فقدم الفرس،
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٤٢٩–٧٠٠ه/١٠٣٧–١٣٠٠م السالجقة

العراق، بالد نفوذهم يتعد ولم العارش القرن منذ العباسيني سلطان ضعف كيف عرفنا
السيايس السلطان فاغتصبوا الخليفة، خدمة يف األتراك من املرتزقة الجنود كثرت وكيف

اإلسالمية. اإلمرباطورية أنحاء يف قومهم نفوذ وزاد فشيئًا، شيئًا منه
قبيلة رئيس كان الذي سلجوق، زعيمهم إىل نسبة االسم بهذا يعرفون والسالجقة
بعد قوتها وزادت خراسان، عىل نفوذها بسط من تمكنت النهر، وراء ما بالد من تركمانية
إىل سار ثم الغزنوية، للدولة الغربية الواليات عىل طغرلبك حفيده استوىل حتى سلجوق
الخليفة فقلده الشيعية بويه بني دولة عىل وقىض ٤٤٧ه/١٠٥٥م، سنة فدخلها بغداد
والعراق إيران شمل حتى فشيئًا؛ شيئًا نفوذهم يمدون السالجقة وأخذ الدنيوية، السلطة

والشام. الصغرى وآسيا
بالبيزنطيني السالجقة أوقع طغرلبك خلف الذي أرسالن ألب السلطان عهد ويف
الطريق وتمهد أيديهم يف أرمينيا فوقعت ٤٦٤ه/١٠٧١م، سنة مالذكرد يف كبرية هزيمة

القسطنطينية. وتهديد الصغرى آسيا عىل للسيطرة أمامهم
اهتما اللذين امللك، نظام ووزيره ملكشاه عرص يف عزها أوج السالجقة دولة وبلغت
والجامعات، املدارس عهدهما يف وظهرت والعلماء، الشعراء عىل وعطفا الرعية بشئون
الذين وأقاربه أبنائه بني وانقسمت دولته ضعفت ٤٨٥ه/١٠٩٢م سنة ملكشاه مات وملا

األتابكة. اسم عليهم ويطلق حكاًما يعينهم كان
السلطان وفاة إىل بغداد دخولهم منذ السالجقة حكمها التي املدة أن يف ريب وال هذا
العرص أنجبهم وممن الفاريس، الفن عصور أزهى من تعترب ٥٥٢ه/١١٥٧م سنة سنجر

الخيام. وعمر الغزايل اإلمام السلجوقي

٤٧٠–٦١٧ه/١٠٧٧–١٢٢٠م خوارزم ملوك دولة

ملكشاه السلجوقي السلطان قبل من خوارزم عىل عامال كان الذي أنوشتكني أن أمرها أول
ولكنه خوارزم، من سنجر السلطان فطرده الطاعة عصا يشق أن وأراد ابنه فخلفه مات،
إىل انحازوا ثم إيران، يف نفوذهم يبسطون وخلفاؤه هو وأخذ اإلقليم هذا إىل العودة يف أفلح
جنكيز يداهمهم لم لو العباسية الخالفة عىل القضاء عىل العزم وعقدوا الشيعي، املذهب
وشعرائهم، الفرس أدباء من كثري األرسة هذه عرص يف ظهر وقد املغول، بجنوده خان

وعطار. كنظامي
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٦٥٦–٧٣٦ه/١٢٥٨–١٣٣٦م املغول

٦١٨ه/١٢٢١م سنة إيران ورشقي النهر وراء ما بالد خان جنكيز بأمر املغول غزا
إيران. تاريخ يف الكوارث أكرب من ذلك وكان بها، مروا التي املدن من كثريًا ودمروا

يحكمها كان الذي هوالكو، هو إنما الفرس بالد يف املغول قدم وطد الذي ولكن
استوىل والذي األكرب، أخيه قبل من عرش) (الثالث الهجري السابع القرن منتصف يف
يف أسس ثم العباسيني، خلفاء آخر املستعصم وقتل ٦٥٦ه/١٢٥٨م سنة بغداد عىل
احتكاك وكان اإليلخانية، األرسة هي ٧٣٦ه/١٣٣٦م سنة حتى حكمتها أرسة فارس
تمتاز رشيدة حازمة هوالكو بعد إدارتهم فكانت لهم؛ مهذبًا اإليرانية بالحضارة التتار
من عمومتهم ببني االتصال عىل حريصني وظلوا اإلسالم، اعتنقوا أن لبثوا وما بالتسامح،
يف الصيني باألثر إيران يف يمتاز األرسة عرصهذه كان ثم ومن الصني، يف البوذيني التتار

االجتماعية. الحياة ويف الفن
هوالكو، خلفاء حكم عىل القضاء يف سببًا إيران يف اإلقطاعي النظام نمو كان وقد
صغرية، محلية دويالت إىل مقسمة األرسة هذه سقوط بعد عاًما خمسني نحو البالد وظلت
يف الُكرت ودولة ٧١٣–٧٩٥ه/١٣١٣–١٣٩٣م، وكرمان فارس يف املظفرية الدولة مثل
عليها قىض حتى بقيت التي الدويالت من وغريها العراق، يف الجالئريني ودولة هراة،

عرش). (الرابع الهجري الثامن القرن نهاية يف تيمورلنك

٧٧١–٩٠٦ه/١٣٦٩–١٥٠٠م وخلفاؤه تيمورلنك

املجد، يف عريقة تركية أرسة من ٧٣٦ه/١٣٣٥م سنة النهر وراء ما بالد يف تيمورلنك ولد
ثم فيها، السلطان ووحد املختلفة دويالتها فهزم إيران إىل سار وطنه يف نفوذه وطد وملا
حتى انتصاراته فتتابعت الهند إىل ذلك بعد وتحول موسكو، إىل وزحف روسيا إىل انطلق
الهزيمة بايزيد العثماني بالسلطان أوقع أن لبث وما ٨٠١ه/١٣٩٨م، سنة دهيل احتل
يف متناهيًا فتوحه يف مخربًا تيمورلنك كان وقد ٨٠٤ه/١٤٠٢م، سنة أنقره عند الكربى
ذلك فعل فإنما وبغداد ودمشق ودهيل شرياز خرب قد كان إن ولكنه والهمجية، القسوة

اإلسالمي. الفن عجائب من يعد الذي قربه يوجد حيث ملكه؛ عاصمة سمرقند ليجمل
أخريًا واستطاع ورثته، بني النزاع دب ٨٠٧ه/١٤٠٥م سنة تيمورلنك وفاة وبعد
ما وبالد إيران عرش عىل فرتبع به، االعرتاف عىل أقرباءه يرغم أن أبنائه رابع ُرخ شاه
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الفن؛ ورجال الشعراء من كبرية طائفة إليها وجذب عاصمته هراة وجعل النهر، وراء
خلفائه. عهد ويف عهده يف والفنون اآلداب فازدهرت

٩٠٧–١١٤٨ه/١٥٠٢–١٧٣٦م الصفوية الدولة

أن إسماعيل الشاه حفيده استطاع الذي أردبيل أولياء أحد الدين صفي للشيخ وتنتسب
الفرس بالد حكمت أرسة ٩٠٧ه/١٥٠٢م يؤسسسنة وأن إيران، غرب يف الرتكمان يهزم
املذهب وأصبح طالب، أبي بن عيل باإلمام نسبها وألحقت ١١٤٨ه/١٧٣٦م سنة حتى
أبطال وهم — العثمانيون يكن ولم إيران، لبالد الرسمي املذهب الحكم توليها منذ الشيعي
نزاع فبدأ نفوذهم، ويزداد كلمتهم تتحد الفرس ليرتكوا — السني واملذهب الرتكي الجنس
تربيز قاصًدا بجيوشه ٩٢٠ه/١٥١٤م سنة سليم السلطان وسار الشعبني، بني طويل
عىل العثمانيون واستوىل مبينًا نًرصا إيران جيوش عىل فانترص إسماعيل، الشاه عاصمة
دائمة كانت الرتكمان قبائل أن بلة الطني وزاد الصفوية، لإلمرباطورية الغربية األمالك
هذين يكافح حكمه مدة (٩٣٠–٩٨٤) طهماسب الشاه فقىض الرشقية، للحدود الغزو

الخطرين.
–٩٨٥) األكرب عباس الشاه حكم هو إنما الصفوية لألرسة الذهبي العرص أن عىل
الرشقية حدودها الرتكمان يهدد بإيران، محدق والخطر العرش اعتىل فقد ،(١٠٣٨
وتابع املحتلة أمالكه استعادة من فتمكن أذربيجان، عىل األتراك ويستويل الشمالية،
مضايقتهم عىل عمل ثم ١٠٣٢ه/١٦٢٣م، سنة بغداد من الرتك طرد حتى انتصاراته
وإدارته. جيشه يف الحديثة النظم وبإدخاله األوروبية الدول مع الحسنة العالقات بإنشائه
املساجد فيها وبنى جملها التي أصفهان إىل العاصمة نقل حكمه حوادث أهم ومن

املختلفة. األجناس من الغربيون عظمتها ووصف فزارها املعبدة، والطرق والقصور
لم إن وهم وخالعتهم، استبدادهم من بالرغم سياسته اتبعوا فقد خلفاؤه وأما
اإليرانية البالد عىل حافظوا فقد العثمانية، الدولة فاستعادتها ببغداد االحتفاظ يستطيعوا
بالدول الطيبة العالقات مواصلة ويف ورجاله، الفن تعضيد يف عباس الشاه وقلدوا

األوروبية.
عهد يف عليها األفغان ثار حتى الصفوية الدولة يف تدب أخذت الضعف عوامل ولكن
اعتبار ويمكن لها، تابعني التاريخ ذلك حتى كانوا وقد ،(١١٠٥–١١٣٥) حسني الشاه
بسقوط إيذانًا أصفهان عىل واستيالئهم ١١٣٥ه/١٧٢٢م سنة حسني للشاه هزيمتهم

سنني. عرش نحو مازندران يف يحكمون ظلوا أفرادها بعض أن ولو الصفوية، الدولة
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شاه نادر

معلنًا ُقيل، نادر األفشاري القائد أثرها عىل هب بفوىضشاملة لفارس األفغان غزو اقرتن
واغتصب ملوكهم آخر خلع أن لبث ما ولكنه الصفويني، عرش وتثبيت طردهم عىل عزمه
أفغانستان فأخضع جيوشه، رأس عىل سار ثم ١١٤٨ه/١٧٣٦م، سنة لنفسه العرش
ووقعت طويًال، يدم لم حكمه ولكن كنوزها، ونهب دهيل عىل استوىل حتى الهند يف وتوغل

فوىضكبرية. يف ١١٦٠ه/١٧٤٧م سنة قتله بعد البالد

١١٦٣–١٢٠٩ه/١٧٥٠–١٧٩٤م الزنديون

ما الزندي خان كريم ولكن صغرية، دويالت إىل شاه نادر خلفاء عهد يف إيران انقسمت
شاه. نادر خلفاء آخر بقي حيث خراسان، إال إيران كل عىل سلطانه مد أن لبث

١١٩٣–١٣٤٥ه/١٧٧٩–١٩٢٦م قاجار أرسة

الرتكية، قاجار قبيلة من أغا محمد وبني خلفائه بني طويل نزاع قام خان كريم وفاة بعد
ملوك أشهر ومن طهران، إىل العاصمة ينقل وأن جديدة أرسة يؤسس أن األخري واستطاع
إيران يف األوروبية الحضارة إدخال سبيل يف خطا الذي شاه، الدين نارص األرسة هذه
البعيدة، أطرافها وتغتصب إيران تهدد روسيا ظلت األرسة هذه عهد ويف كبرية، خطوات
إيران يف وخلفت الكربى الحرب كانت ثم نفوذ، مناطق إىل تقسمها األوروبية الدول وبدأت
والنهضة البالد لتوحيد قوي رجل بظهور انتهت وأزمات، مشاكل من غريها يف خلفته ما

بها.

١٣٤٥ه/١٩٢٦م بهلوي خان رضا

إىل فيه ووصل الجيش دخل مازندران، فالحي من أصله الحايل إيران شاه جاللة وهو
وزارة فألف ١٩٢١م، سنة الروس مع قتال بعد العاصمة إىل سار ثم القيادة، مرتبة
عزل حتى باريس يف وأقام البالد فغادر أحمد الشاه نفوذ وضعف للحربية، وزيًرا دخلها
ونهضت البهلوية، األرسة مؤسًسا خان رضا شاه جاللة العرش واعتىل ١٩٢٥م، سنة يف
يف إيران ودخول العلمية البعثات وإرسال الحديثة األنظمة إدخال بفضل عهده يف البالد

األمم. عصبة
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ألقى كلما إعجابًا بها يزداد واملرء القلوب، بمجامع يأخذان وسحر جمال الفارسية للصور
منوالهم، عىل نسج ومن الغرب فنانو أنتجه بما الفن هذا بدائع ملقارنة محاولة أية جانبًا
تنقصه، التي واملزايا عيوبه بإظهار الفرس عند التصوير قيمة من الحط سهًال يكون فقد
وهو عليها يحصل أن الفن هذا يحاول ال صفات فهناك إليه، داعي ال خلط ذلك ولكن
أن هو نكرانه: يستطاع ال واحًدا شيئًا ولكن االضمحالل، طريق يف سار عليها حصل إن
أن غريها تستطيع ال الرسور من نوًعا للرائي توحي بابها يف وحيدة الفارسية الصور

توحيه.
تظهر وقد الساطعة، بألوانها العني تجهد مملة وهلة ألول الفارسية الصور تبدو وقد
كإهمال املصورون: احرتامها يف يشرتك التي الوضعية للتقاليد نظًرا التشابه؛ كثرية أيًضا
ملا التعبري ودقة والحركة الروح تنقصها وقد معينة، أوضاع يف األشخاص وكرسم الظل
جعلتها التي هي هي الخصائص هذه ولكن يسري، خالف من فيها الجنسني مالبس بني

منازع. فيه ينازعها ال مستقًال ركنًا الفن ميدان يف تحتل
أنتجته ما رغم ضئيلة، تزال ال اإلسالم قبل الفاريس التصوير عن معلوماتنا أن عىل
وأفغانستان آسيا وأواسط فارس يف والفرنسية واإلنجليزية األملانية األثرية البعثات أخريًا

الهند. وشمايل
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ماني

القرن يف إيران يف عاش الذي الفاريس املصلح ماني أن واألدبية التاريخية املصادر تحدثنا
تشري تعاليمه وكانت ماهًرا، مصوًرا كان إليه؛ ينسب الذي املذهب أسس والذي الثالث،
ونرشالدعوة. للتبشري الوسائل خري من ذلك ويعد املصغرة، بالرسوم الدينية الكتب بتزيني
Von le Coq لوكوك فون األملانيان كشفه بما املعلومات هذه صحة ثبتت وقد
التي الصينية) الرتكستان أعمال من غوبى (بصحراء طرفان يف Grünwedel وجرينفيدل
املذهب مانوية الجنس تركية لحكومة مقرٍّا ١٤٣–٢٢٦ه/٧٦٠–٨٤٠م سنتي بني كانت

1.Uigur األويغور إمرباطورية هي
وتشمل برلني، يف الشعوب علم بمتحف اآلن محفوظ العاملان هذان وجده ما وجلُّ
عىل نقوش بعضها ويف فيها، شك ال إيرانية ورسوًما الجدران عىل صوًرا اكتشافاتهما
يف العاملان هذان كشفها صفحات أيًضا وهناك املغويل، العهد من وزخارف أغصان شكل
بني املتينة الصلة منها تتضح بطريقة أشخاص عليها مرسوم كوتشا بجوار Qizil قزيل

اإلسالم.2 بعد إيران يف نجده ما وبني الصناعة هذه
هذا يف معلوماتنا وسعت التي أفغانستان يف األثرية البعثة اكتشافات أيًضا وهناك
جودار األستاذ درسها والتي Bamiyan باميان صخور عىل التي الصور ففي الصدد،
عنارص أيًضا فيها ولكن قديمة، ويونانية هندية عنارص قرينته والسيدة A. Godard
الحضارة أن كله ذلك من نتبني ونحن امللوك، بعض رسوم يف جليٍّا تظهر ساسانية
قرون عدة جليٍّا واضًحا األقاليم تلك يف أثرها وظل آسيا، أواسط يف نفوذها امتد اإليرانية

أنفسهم. الساسانيني سقوط بعد

Von le Coq: Auf Hellas Spuren inو ص٦١-٦٢ Arnold: Painting in Islam راجع 1

.Ostturkestan
Waldschmidt: Gandhara, kutscha, Turfan, Eine Einführung in die frühmittelal- راجع 2

بعدها. وما ص٧٨ terliche Kunst Zentralasiens
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اإلسالم

العرب ونرش اإلسالمية، اإلمرباطورية من جزءًا إيران وأصبحت العربية الفتوحات تتابعت
من كغريهم — الفرس أن بيد والدين، واألدب العلم لغة العربية وجعلوا دينهم فيها
خلق عىل لهم عون أكرب وكانوا الفاتحني، يف أثَّروا — أمرها عىل العرب غلبها التي الشعوب
أساسه ولكن البارزة، شخصيتهم فيه وظهرت دينهم بطابع العرب َطبََعه إسالمي فن

ومرص. وكلديا وآشور وبيزنطة فارس مدنيات
مرتًعا ليست بطبيعتها والبداوة لهم، حضارة ال بدًوا الجاهلية يف العرب أكثر كان وقد
رقم الجاهلية يف عرفوا أنهم ننكر أن نستطيع ذلك مع ولسنا الفنون، فيه ترتعرع خصبًا
نحت عن نهى ملسو هيلع هللا ىلص النبي فيهم بعث فلما لهم، آلهة ليتخذوها التماثيل ونحت الصور

األوثان.3 لعبادة يقربهم ما كل عن أتباعه يبعد أن يف منه رغبة والتصوير؛ التماثيل
أن بعضهم وزعم اإلسالم، يف التصوير تحريم عن كثريًا املسترشقون كتب وقد
إنما آخرون وقال له. أساس ال باطل وهذا التماثيل، وصناعة الصور رقم حرم القرآن
عللوا وبذلك التحريم، حديث تقر ال الشيعة أن وذكروا صحيح، وهذا الحديث حرمه
فإن أيًضا. مغالطة وهذه الشيعي،4 املذهب يسود فارسحيث يف التصوير صناعة ازدهار
كان وإن السنة، أهل علماء عند كراهتهما الشيعة علماء عند مكروهان والتصوير النحت
تشمل خاصة كتبًا لهم فإن الحديث، كتب من السنيني لدى ما بكل يعرتفون ال الشيعيون
السنة أهل كتب يف يوجد ما وفيها والسالم، الصالة عليه النبي أحاديث من به يعرتفون ما
يف ينفخوا أن القيامة يوم يكلفون سوف بأنهم للمصورين وإنذار التصوير عن نهي من

بنافخني.5 وليسوا الروح صورهم
بالد أن إىل راجعة والتصوير النحت من موقفهم يف املسلمني بني التفرقة أن والريب
شيعية، دولة بأنها معروفة — اِإلسالمي للتصوير ميدان أكرب نعلم كما وهي — إيران
نفسه الوقت يف ينسون التصوير عن ينهون ال الشيعة أن زعموا الذين املسترشقني ولكن

اإلسالم وكتاب بعدها، وما ص١١١ ج١ حسن محمد زكي للدكتور مرص يف اإلسالمي الفن كتاب راجع 3

ص١٠٥–١١٠. عيل كرد محمد لألستاذ العربية والحضارة
ص٤. E. Kühnel: Islamische Kleinkunst قارن 4

املوضوع. هذا يف كتب ما أبدع فهو Arnold: Painting in Islam من األول الفصل راجع 5
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الفرس عند اإلسالم يف التصوير

الهجري العارش القرن أول منذ إال إيران لبالد الرسمي الدين يصبح لم الشيعي املذهب أن
هذه مثل أن أيًضا ينسون وهم الصفويُة، األرسُة العرَش اْعتلت حني عرش) ادس (السَّ
الفن هذا يف أساتذة يكونوا لم فهم كثريًا، العرب تكلف لم اإلسالم يف للتصوير الكراهية
كالساميني طبعهم يف يكن ولم أسالفهم، عن إليه امليل ورثوا الذين الفرس كان كما
غض يف غريهم الفرس يسبق أن من بد يكن فلم الفن، هذا عن فطريٍّا يكون يكاد إعراٌض
إيران. يف الدين رجال عند مكروهني املصورون ظل ذلك ومع الكراهية، هذه عن الطرف
التصوير دعاة أكرب من كانوا كثريين وأمراء ملوًكا اِإلسالمي الفن تاريخ يف أن عىل
الشام ببادية عمرا قصري شيد الذي األموي فالخليفة شيعيني، يكونوا أن دون ومعضديه
يف قصورهم زينوا الذين العباسيون والخلفاء الجميلة،6 بالنقوش وسقفه جدرانه وزين
الذين تيمور أرسة من إيران وملوك األلوان،7 املختلفة بالنقوش رأى» من «رس سامرا
وكذلك إيران، مصوري كبري بهزاد رعايتهم تحت وظهر التصوير فن عهدهم يف ازدهر

سنيني. كانوا هؤالء كل تركيا؛ يف عثمان وآل الهند يف املغول سالطني
النحت كراهية عىل مجمعون وشيعيني سنيني من املسلمني أن القول وقصارى
املالئكة أن من الحديث يف ورد وملا وجل، عز للخالق تقليد من فيهما ملا األحياء وتصوير
املصورون، القيامة يوم هللا عند عذابًا الناس أشد وأن تصاوير، وال كلب فيه بيتًا تدخل ال
… إلخ خلقتم ما أحيوا لهم ويقال القيامة يوم يعذبون الصور هذه يصنعون الذين وأن
من تتكون ولكن فيها، األحياء تصوير يندر جميلة رسوم بإبداع املسلمون عني لذلك
مميزات من أصبحت زخارف وتكون بعض يف بعضها يتداخل وهندسية نباتية أشكال

والزخرفة. الرسم يف للمسلمني عونًا صار أن العربي الخط لبث وما اإلسالمي، الفن
فيها ازدهر عصور وكانت األحياء، تصوير فن املسلمون عرف كله ذلك من وبالرغم
الذي عمرا قصري يف نجده اإلسالم يفصدر الصور بقايا من إلينا وصل ما وأعظم الفن، ذلك
الظن وأكرب امليت، البحر رشقي شمايل ١٨٩٨م سنة Musil موزيل النمسوي العالم كشفه
حجر من والبناء ولهوه، لراحته مقرٍّا ليكون الثامن القرن أول يف بناه أمويٍّا خليفة أن
يمثل أحُدها نقوٌش سقوفها وعىل قاعات، عدة به ملحًقا مستطيًال إيوانًا ويشمل الجري

Early Muslim كتابه يف Creswell كريزول األستاذ القرص هذا عىل للكالم عقده الذى الفصل راجع 6

.Architecture
.Herzfeld: Die Malereien von Samarra راجع 7
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الفاريس التصوير نشأة

وأشخاص وموسيقيون راقصون فيها أخرى وهناك األمويون، هزمهم الذين الستة امللوك
ويف الربية، الحيوانات لصيد مناظر ثم البدنية، التمرينات ببعض يقومون وآخرون عراة
أن عىل له؛ القرص شيد الذي األمري لعله عرش، عىل أمريًا يمثل نقش الرئيسية القاعة
الساساني. بالفن ما حد إىل متأثرة بيزنطية تكون تكاد صناعة النقوش هذه كل صناعة
عثر كالتي إسالمية نقوش من ذلك بعد نراه عما كثريًا تختلف عمرا قصري ونقوش
سنة املعتصم شيدها التي وهي رأى)، من (رس سامرَّا يف وهرتزفلد زره األستاذان عليها
الرتك عسكره تصادم من فراًرا للخالفة عاصمة واتخذها العراق شمايل يف ٢٢٣ه/٨٣٨م
سنة املعتمد هجرها حتى خلفائه عهد يف الجديدة املدينة اتسعت وقد بغداد، بسكان
عن سامرا أطالل يف الحفر أعمال أسفرت وقد بغداد، إىل الخالفة وأعاد ٢٧٠ه/٨٨٣م
ما ورفع الذكر، السالفا العاملان رأسها وعىل األملانية البعثة بها قامت كثرية اكتشافات
الجامع ملنارة أنموذًجا كانت والتي بامللوية، املعروفة ومنارته املتوكل جامع غيش قد كان
بارزة ونباتية هندسية نقوش جدرانها عىل كثرية دور أطالل ووجدت بمرص، الطولوني

الجص.8 يف غائرة أو
يف تشبه التي امللونة النقوش هي املنقبون عليه عثر مما اآلن يهمنا ما ولكن
الصيد ومناظر والراقصات العارية األجسام فمنها عمرا، قصري نقوش موضوعاتها
فنانني أن وجدت التي التوقيعات ومن التاريخية املصادر من نعرف أننا ومع والحيوانات،
حتى الساساني، الفن من مشتقة صناعتها فإن النقوش، هذه عمل يف اشرتكوا مسيحيني

الفن. هذا يف للتصوير مثال آخر يعتربها هرتزفلد األستاذ إن
دار عليها عثرت التي تلك هي سامرا نقوش إىل مرصية إسالمية نقوش أقرب ولعل
إىل ترجع والتي القاهرة، جنوبي يف السعود أبي بجهة ١٩٣٢ سنة شتاء يف العربية اآلثار
فاريس تأثري صناعتها ويف الجدران، عىل كانت صور من وتتكون الفاطمية، الدولة عهد
سوداء، أرضية عىل بيضاء حبات من صف بها يحيط املناظر نرى منها جزء ففي واضح،
نراه الذي النحو عىل اليمنى بيده كأًسا يحمل أحدها ألشخاص صوًرا بعضها يف ونرى
تعلوهما متقابلني طائرين رسم إحداها ويف الساسانية، واألواني الخزف نقوش عىل كثريًا
إىل يلتفت شاب رأس ثانية ويف بيضاء، نقط به أسود رشيط حولها حمراء نباتية فروع

Herzfeld: Der Wandschmuck der Bauten von Samarra und selne Ornamentik راجع 8

بعدها. وما ص٢٤ ج١ حسن محمد زكي للدكتور مرص يف اإلسالمي الفن وكتاب
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اآلثار دار عرضت وقد اليمنى. الجهة يف رأسها عصابة تتدىل سيدة ثالثة ويف اليسار،
يناير يف باشا تجران برساي الفاريس الفن معرض يف مرة ألول هذه مكتشفاتها العربية

9.١٩٣٥ سنة وفرباير

١ رقم اللوحة

٢ شكل ١ شكل

الرابع (القرن القاهرة جنوبي يف السعود أبي بجهة فاطمي حمام جدران عىل وجدتا صورتان
العربية). اآلثار دار الهجري. الخامس أو

السبق، قصب إيران فيه حازت الذي امليدان فهو املصغرة بالصور الكتب تزيني أما
الثاني القرن منتصف يف الصينيني عن سمرقند أهل تلقاها الورق صناعة أن نعلم ونحن

كتابنا آخر يف و٢ ١ شكيل ١ اللوحة وانظر ص٧٥-٧٦، G Wiet Exposition d’Art Persan راجع 9

هذا.
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الفاريس التصوير نشأة

(التاسع الثالث القرن أواخر يف اإلسالمي العالم عمت أن لبثت وما امليالدي)، (الثامن
امليالدي).

يف عليها عثر التي تلك هي إلينا وصلت التي املصغرة اإلسالمية الصور أقدم ولعل
تاريخ ويرجع ربنر؛ األرشيدوق بمجموعة فينا يف اآلن واملحفوظة األشمونني، ويف الفيوم
صناعة يف وتبدو الرابع، والقرن الثالث القرن آخر إىل الصور هذه تشمل التي املخطوطات

وساسانية.10 وحبشية وقبطية بيزنطية تأثريات املذكورة الصور
والعراق إيران يف ظهرت املخطوطات لتزيني املصغرة الصور صناعة أن الظن وأكرب
فنانني بدء ذي بادئ الصناعة هذه يف استخدموا املسلمني أن ونظن الثالث، القرن يف
ممارسة املسلمون واستطاع والتقليد، واالقتباس الدراسة عرص انتهى أن إىل مسلمني غري
املانويني صور هي بها وتأثروا لهم أنموذًجا اتخذوها التي الصور وكانت بأنفسهم، العمل

أيًضا.11 النساطرة بصور تأثروا وربما واليعاقبة،
مصغرة صور بها مخطوطات وجود عىل التاريخية املصادر من نعرفه ما دلَّ وإن
من إلينا وصل ما أقدم فإن والعارش)، (التاسع الهجريني والرابع الثالث القرنني منذ
(الثاني الهجريني والسابع السادس القرنني إىل عهده يرجع والشام العرب وبالد إيران
العراق مدرسة اإلسالمي الفن مؤرخو عليها يطلق مجموعة ويكون عرش)، والثالث عرش

بغداد. مدرسة أو

Zaky Mohamed Hassanو بعدها وما ص٢ Arnold & Grohmann: The Islamic Book راجع 10

ص٣١٣-٣١٤. Les Tulunides
Arnold: Paintingو بعدها وما ص١٦ Kühnel: Miniaturmalerei im islamischen Orient راجع 11

بعدها. وما ص٥٢ in Islam
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الثاني الفصل

العراق مدرسة أو بغداد مدرسة

امليالدي عرش الهجري/الثالث السابع القرن

رسالة يف مفصلة ذلك وأخبار صور، عليها نقود رضب يف والروم الفرس املسلمون قلد
التصوير يف أيًضا وقلدوهم والتاريخ، األدب بعضكتب ويف اإلسالمية النقود عن املقريزي
الحمامات وكانت بيوتهم، أثاث من ذلك غري وعىل الزجاجية األواني وعىل املنسوجات عىل
يف التصوير صناعة لبثت وما جدرانها، عىل بالنقش املسلمون عني التي الدور أهم
هذا يف عنها الحديث سنبدأ التي واملدارس التطور وكان الكتب، إىل انتقلت أن اإلسالم

الفصل.
التصوير يف التكرار كثرية املوضوعات أن نذكر أن ذلك قبل بنا يجدر أنه عىل
الشعراء دواوين لتزيني يعملون كانوا إنما املصورين أن إىل ذلك ويرجع الفاريس،
نسج موضوعات ذلك كل من السلف فاختار والتاريخ، األدب كتب وبعض وقصصهم

تصويرها. يف الخلف منواله عىل
والعلوم الطب يف وألف ترجم ما بعض املصورة اإلسالمية املخطوطات أقدم وكانت
ثم للجزري، والعمل العلم بني الجامع الحيل كتاب كلها وأشهرها امليكانيكية، والحيل
وخاصة العناية، من وافًرا حظٍّا األدبية الكتب ولقيت للقزويني؛ املخلوقات عجائب كتاب
إيضاًحا الكتب هذه كل يف تجيء الصور وكانت الحريري، ومقامات ودمنة كليلة كتاب

له. ورشًحا للمتن
فيها يخلد التي والرتاجم التاريخ كتب بتصوير عنايتهم أكرب كانت فقد الفرس أما
ثم و«كلستانه»، سعدي «بستان» وخاصة وقصصهم الشعراء دواوين ثم ملوكهم، ذكر



الفرس عند اإلسالم يف التصوير

٢ رقم اللوحة

الحيل كتاب من الهجري. السابع القرن العراق. (مدرسة الطواويس ذات الساعة :٣ شكل
باللوفر). اآلن ومحفوظة للجزري امليكانيكية

فكانت للشاهنامة كان األول املقام ولكن لنظامي، الخمس واملنظومات حافظ ديوان
الفاريس. التصوير عصور أكثر يف بالصور وتزين املخطوطات منها تنسخ

هي اإلسالم يف التصوير مدارس أوىل أن إىل السابق الفصل آخر يف أرشنا وقد
يف مصغرة صور من الفنانون رقمه ما إليها وينسب العراق، مدرسة أو بغداد مدرسة

العباسيني. خالفة إىل عهدها يرجع التي اإلسالمية املخطوطات

36



العراق مدرسة أو بغداد مدرسة

٣ رقم اللوحة

إلسعافه. طبيب وأقبل حية لسعته شاب :٤ شكل

يستغيث. حية لسعته رجل :٥ شكل

الهجري). السابع (القرن فيينا يف األهلية باملكتبة محفوظة لجاليوس. كتاب ترجمة من

أن عن بعيدة أنها كما بحتة، عربية االسم هذا من بالرغم املدرسة هذه وليست
هذه فيه أينعت الذي الوحيد القطر تكون تكاد إيران كانت وإن خالصة، إيرانية تكون

عظمته. أوج الفاريس التصوير فيها بلغ أخرى ملدارس الطريق ومهدت الثمرة
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الفرس عند اإلسالم يف التصوير

الكنيسة مسيحيي من كانوا بغداد مدرسة تكوين عىل العاملني أكثر أن يف شك وال
الكتب لرتجمة العلمية النهضة أبطال منهم كان كما طوائفها، اختالف عىل الرشقية
العمارة العرب علموا الذين الفنانني أول أيًضا منهم كان وكما العربية، اللغة إىل القديمة
والفنون الصناعات هذه من أخذوا أن لبثوا ما املسلمني أن عىل الفسيفساء. وصناعة
واستطاعت منهم، الفنانني أكثر فأصبح الفرس ذلك فعل من أول وكان يذكر، بنصيب
الكمال طريق يف البذور بهذه تسري وأن أبنائها مواهب تنمي أن املغويل الفتح بعد إيران
التاسع القرنني يف نعرفه الذي الفن نتج حتى آسيا، وأواسط األقىص بالرشق متأثرة

عرش). والسادس عرش (الخامس الهجري والعارش
ما فإن كبري، تغيري بدون تتكرر بغداد مدرسة يف الصور موضوعات كانت وملا هذا
بالرغم األوىل، عصوره يف اإلسالمي التصوير عليه كان ملا مثاًال يعترب منها إلينا وصل
القرن منتصف قبل ما إىل يرجع ال الصور هذه تشمل التي املخطوطات أقدم أن من

امليالدي). عرش (الثاني الهجري السادس
املتن من جزءًا تكوِّن بغداد مدرسة مخطوطات يف الصور أن مالحظته يجب ومما
عربية املدرسة وهذه الفنية؛ املواهب إلظهار ميدانًا وليست وتوضيحه، رشحه بها يقصد
األنوف، قني ظاهرة سامية مسحة عليهم تلوح فيها واألشخاص فارسية، منها أكثر
وليس التعبري، ودقة النشاط من كثري يشء وجوههم ويف سوداء، لحى وجوههم تغطي

الفاريس. الفن يف نعرفهما اللتان والدعة الرشاقة فيها
فأكثرها الحريري، مقامات يف نراها التي تلك بغداد مدرسة يف الصور أبدع ولعل
تصوير يف عظيمة ودقة املختلفة وحركاتها الجموع تصوير يف كبرية مهارة عىل يدل

الحيوانات.1
الكنيسة مسيحيي عند الصور وبني املدرسة هذه صور بعض بني الشبه أن عىل
صنع من اإلسالمية الصور هذه تكون أن معها نستبعد ال درجة أحيانًا يبلغ الرشقية
وتاريخ اإلسالم ظهور بني مضت التي الخمس القرون من الرغم عىل أنفسهم، املسيحيني
وإيضاح األشخاص، برءوس تحيط التي النور فأكاليل صددها. يف نحن التي املدرسة
األشجار بها ترسم التي البسيطة االصطالحية والطريقة اللون، من بارز بخط األنف
املدببة، األجنحة ذوو واملالئكة األشجار، وفروع بالزهور واملزينة املزركشة واملالبس

و٧. ٦ شكيل ٤ اللوحة انظر 1
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الصور وبني الرشقية الكنيسة مسيحيي عند الصور بني مشرتًكا نجده وغريه هذا كل
الفنني تأثر إىل يرجعان الصلة وتلك الشبه هذا ولعل بغداد،2 مدرسة فنانو رقمها التي

النسيج. صناعة يف جليٍّا ذلك يظهر كما الساساني بالفن واإلسالمي البيزنطي
سنة وصور كتب الذي الفضل بن هللا عبد املدرسة هذه مصوري أهم ومن
مجموعتي يف صور منه كانت العقاقري، خواص كتاب من مخطوًطا ٦١٩ه/١٢٢٢م
البيزنطي والتأثري باستوكهلم،3 Martin مارتن والدكتور بربلني، Sarre زره الدكتور
نباتية، بفروع مزينة واسعة مالبس يلبسون الذين الصور هذه أشخاص يف ظاهر
يف واحدة ومنها الفنية، ومجموعاته العالم متاحف يف اآلن مبعثرة املخطوط هذا وأوراق
هذه يف استعملت وقد للسعال، دواء يحرض طبيبًا تمثل نيويورك يف املرتوبوليتان متحف
فيها املالبس وثنايا والذهبي، واألصفر واألحمر واألزرق األخرض خمسة: ألوان الصورة
صورة املخطوط هذا ومن زخرفيٍّا،4 موضوًعا أصبحت حتى الطبيعة من وبعيدة منسقة

دواء.5 يحرض طبيبًا أيًضا تمثل اللوفر متحف يف أخرى
٦٣٤ه/١٢٣٧م سنة الواسطي الحسن بن يحيى بن محمود بن يحيى كتب وقد
نوادر فيها يمثل صورة، مائة عىل ينوف ما فيه رقم الحريري مقامات من نسخة
بباريس األهلية باملكتبة اآلن محفوظ املخطوط وهذا حيله، وبديع الرسوجي زيد أبي
والنظم الحياة عن قيمة وثائق الصور هذه وكل .Schefer شيفري املسترشق إليها أهداه
عىل هودج يف عروس موكب تمثالن صورتان ومنها العرص،6 ذلك يف والعادات االجتماعية
املوسيقية؛7 اآلالت عىل ويعزفون الطبول ويقرعون األعالم يحملون ُفرسان يشيعه جمل
جدران عىل العربية اآلثار دار كشفتها التي النقوش وبني الصور هذه من كثري وبني
الفاطمية الدولة سقوط فإن ذلك، يف غرابة وال كبرية، قرابة الفاطمية الحمامات أحد
حيث الجزيرة، بالد إىل مرص فناني من كثري بانتقال إيذانًا كان ٥٦٧ه/١١٧١م سنة

والكتب. للفن كبريًا مركًزا بغداد أصبحت

و٦٥. ٦٤ صفحتي بني Arnold: Painting in Islam من والثامنة السابعة اللوحتني قارن 2

ص١٢٦. Migeon: Manuel d’Art Musulman راجع 3

ص١٩. Dimand: A Handhook of Mohammedan Decorative Arts انظر 4
ص٢٩. Stchoukine: Les Miniatures Parsanes انظر 5

.Blochet: Les enluminures des manuscrits من و١٢ و١١ و١٠ ٩ اللوحات انظر 6
و٧. ٦ شكيل ٤ اللوحة انظر 7
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األهلية املكتبة يف املمتعة بالصور موضحة الحريري مقامات من أخرى نسخ وهناك
واملجموعات.8 املتاحف من غريها ويف بلينينغراد، اآلسيوي املتحف ويف بباريس،

٧٢٣ه/١٣٢٣م سنة تاريخه الحريري مقامات من مخطوط الربيطاني املتحف ويف
مما التلوين، تام غري فيها األشخاص صور بعض وبقي دمشق يف خراج لعامل كتب

تلوينها. قبل الصور تحديد يف يتبعونها الفنانون كان التي الطريقة لنا يظهر
أبي توقيع وعليه عهًدا أحدث الحريري مقامات من آخر مخطوط فينا مكتبة ويف
عنها تزول الصناعة بدأت وقد ٧٣٣ه/١٣٣٤م، سنة ومؤرخ إسحق أبي بن الفضل
األوىل اثنتان: املخطوط هذا صور أبدع ومن التعقيد، طريق يف وتسري األوىل بساطتها
الحاشية رجال به ويحف الساسانية الطريقة عىل كأس وبيده عرش عىل أمريًا تمثل
األمري،9 يطربون وبهلوان موسيقيون العرش وأمام مزركشة، بأجنحة ملكان ويحميه
الزائر مالبس وزينت الفراش، املرض ألزمه صديًقا يزور شخًصا الثانية الصورة وتمثل
املخطوط هذا ويف هندسية،10 وخطوط نباتية بفروع املريض ورسير البيت وأصحاب

آسيا. أواسط يف التصوير بفن تأثر
بغداد مدرسة إىل تنسب التي الصور هذه من جزءًا أن العلماء بعض ظن وقد
الشاهنامة الفردويس نظم حيث الغزنوية، الدولة رعاية تحت أفغانستان يف صنع إنما
أنه عىل ثابت دليل هناك ليس أنه الحقيقة ولكن يقولون، كما الصور تزينها غرفة يف
ينسب ما الطراز يف تخالف صور الري أو خيوه أو بخارى يف أو أفغانستان يف صنع
ويف الفارسية اإلمرباطورية رشق يف سائًدا كان الفاريس األثر فإن بغداد؛ مدرسة إىل
الشبه كثرية نقوًشا يحمل الري مدينة إىل ينسب الذي فالخزف ذلك عن وفضًال وسطها.

الفصل. هذا يف وصفناها التي بتلك واللون الصناعة يف
يف ساكسيان األستاذ نرشها إسطنبول بمكتبة (البوم) مجموعة يف صور وهناك
السادس القرن من الثاني النصف إىل تاريخها وأرجع الفاريس، التصوير عن كتابه
هذه صناعة من أنها مدعيًا امليالدي) عرش الثاني القرن من الثاني (النصف الهجري

بعدها. وما ص٢٤ Binyon, Wilkinson & Gray Persian Miniature Painting راجع 8

.٨ شكل ٥ اللوحة انظر 9
.Kühnel: Miniaturmalerei … من ١٨ شكل انظر 10
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الفن مؤرخي أكثر الرأي يف يخالفه ولكن إيران،11 رشقي يف ظهرت التي املدرسة
املغويل.12 العرص قبل ما إىل إرجاعها يمكن ال الصور هذه أن والواقع اإلسالمي،

ومرص، كسورية اإلسالمية اإلمرباطورية أجزاء بقية إىل بغداد مدرسة أثر امتد وقد
٧٥٥ه/١٣٥٤م سنة كتبها للجزري امليكانيكية الحيل كتاب من نسخة من أوراق وهناك
من الدين صالح الصالح امللك خدمة يف كان الذي محمد الدين نارص بن أحمد بن محمد
وأمريكا. أوروبا يف األثرية واملجموعات املتاحف بني موزعة وكلها بمرص، الربجية املماليك
ترتكز دائرة نصف شكل عىل وجهها مائية ساعة تمثل منها واحدة بباريس اللوفر ويف

طواويس.13 فيها جامات فيه حامل عىل
عليه هي ما عىل األشياء تصوير هي بغداد مدرسة ميزات أهم أن القول وصفوة
تصوير يف صناعتها يف الرشق مسيحيي تأثري يظهر ما وأكثر تكلف، أو تجميل دون
التي ويف اليونان، وفالسفة قديسيهم تصوير يف استعملوها التي الطريقة عىل األشخاص
النسب ويف الزخرفة، يف فظاهر اإليراني التأثري أما املالبس؛ وثنايا األشخاص فيها تمثل

األشخاص. تصوير يف املختلفة الجسم أجزاء بني

.١٣ شكل ٩ اللوحة وانظر بعدها. وما ص٤ A. Sakisian: La Miniature Persane انظر 11
ص٣٦. B. Gray: Persian Painting راجع 12

ص٣٠–٣٢. Stchoukine: Les Miniatures Persanes وقارن ٣ شكل ٢ اللوحة انظر 13
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٤ رقم اللوحة

٦ شكل

٧ شكل

باملكتبة شيفري مخطوط من ٦٣٤ه. سنة العراقية (املدرسة الحريري مقامات من منظران
مارتن). عن بباريس. األهلية



٥ رقم اللوحة

ملقامات مخطوط من ٧٣٤ه. سنة العراقية (املدرسة بهلوان وأمامه عرشه عىل أمري :٨ شكل
فينا). يف األهلية باملكتبة الحريري





الثالث الفصل

الترتية الفارسية املدرسة

بالتصوير تأثرت فارسية عربية إنها وقلنا بغداد مدرسة عن السابق الفصل يف تحدثنا
وهي الترتية، الفارسية للمدرسة اآلن ونعرض الساساني، وبالفن الرشق مسيحيي عند
القرن من إيران تاريخ يف الكربى الثالثة العصور بها امتازت التي الثالث املدارس أوىل
املغول عرص امليالدي): عرش الثامن القرن حتى عرش (الثالث عرش الثاني حتى السابع

الصفوية. األرسة وعرص وخلفائه تيمور وعرص
الهجري السابع القرن أوائل يف الجزيرة وبالد إيران غزوا املغول أن نعلم ونحن
سنة بغداد عىل باالستيالء الكبرية وفتوحاتهم الطويلة حروبهم وتوجوا عرش)، (الثالث
الصيف. يف مقرها تربيز كانت كما الشتاء يف أرستهم مقر فأصبحت ٦٥٦ه/١٢٥٨م،
نهري بني املياه تقسيم خط عند سلطانية سموها مدينة العجمي العراق يف املغول وشيد
املغول. عرص يف التصوير لصناعة املراكز أهم الثالث املدن هذه وكانت وأبهر، زنجان

األقىص الرشق لتعاليم واضح أثر بأنواعها الفنون يف العرص هذا مميزات أهم ومن
عالقات هناك كانت امليالدي) (السابع الهجري األول القرن منذ أنه خفيٍّا وليس وتقاليده،
تقليدها يكثر الصينية الفنية الطرق وكانت اإلسالمية، واإلمرباطورية الصني بني تجارية
الصناعات يف وتفوقهم الصينيني بمهارة األمثال ترصب كانت حيث العربية، البالد يف

والفنون.
العنارص ازدياد اإلسالمية لإلمرباطورية الترت غزو يصحب أن أيًضا غريبًا وليس
السماء ابن بالد بني القدم منذ متينة العالقات كانت فقد الفاريس، التصوير يف الصينية
عرش) (الثالث السابع القرن يف إيران هؤالء فتح وعندما تركستان، يف املغول وطن وبني
من جزءًا إيران فأصبحت الصني، يف الحكم مقاليد عىل استولوا قد مواطنوهم كان

آسيا. من األقىص الطرف إىل امتدت كبرية مغولية إمرباطورية
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والروابط التجارة ولكن زالت، أن لبثت وما قوية تكن لم السياسية االتصال وعوامل
وصناع وعمال تراجم الجديد ملكهم يف املغول صحب وقد أثًرا، أدوم كانت األدبية

مباًرشا. األقىص الرشق أثر فأصبح الصني، أهل من وفنانون
الصناعة من اإليرانيون افرتضه ما عىل قاًرصا الفاريس التصوير يف الصني أثر وليس
التقدم من إليه الوصول يمكن بما هؤالء عرفان عىل باعثًا كان ذلك فوق ولكنه الصينية،
سنة بغداد سقوط بعد كانت الفارسية املصغرة الصور أن فالواقع الصناعة، هذه يف

التاريخ. هذا قبل عليه كانت مما الفارسية يف أعرق ٦٥٦ه/١٢٥٨م
العدد؛ كثرية ليست الترتية الفارسية املدرسة هذه إىل تنسب التي الصور أن عىل
أنه بيد والفتوح، بالحروب مملوءًا كان ٦٥٦–٧٣٥ه/١٢٥٨–١٣٣٥م املغول عرص ألن
املواقع بصور مزينة التاريخية املخطوطات تظهر عرش) (الرابع الثامن القرن أوائل يف

الصيد. ومناظر الرشاب ومجالس الحربية
ما بدليل بغداد، مدرسة عىل قاضيًا يكن لم املغول فتح أن نسيانه ينبغي ال ومما
الصينية التقاليد ببعض ممزوجة املدرسة هذه صناعة فيها تظهر التي الصور من نراه
جنب، إىل جنبًا الصناعتان تظهر وقد العرص، ذلك يف الفاريس التصوير اكتسبها التي

ترتية. فارسية وأخرى بغدادية صناعتها صور واحد مخطوط يف توجد وقد
مرتجم بختيشوع البن الحيوان منافع عن مخطوط بنيويورك مورجان مكتبة ويف
غازان املغويل األمري بأمر املخطوط هذا عمل وقد صورة، وتسعون أربع وبه الفارسية إىل
٦٩٥–٧٠٠ه/١٢٩٥–١٣٠٠م. سنتي بني وتم ٦٩٥–٧٠٤ه/١٢٩٥–١٣٠٤م خان
ما وأكثر صينيون. فنانون رقمها وإما صينية نماذج عن منقولة إما صوره وبعض
الرشق من املسلمون تعلم فقد والنباتات؛1 والزهور الحيوانات تصوير يف ذلك يظهر
يرسمونها التي فالنباتات عليه؛ هي ما عىل األشياء رسم يف والدقة الطبيعة تقليد األقىص
بينها القرب يزيد بل تمييزها، يصعب تقليدية تكون ال الصيني بالفن يتأثرون حني

تداعبها.2 الريح كأن األشجار وتميل الطبيعة، وبني

ص٢٠-٢١. Dimand: A Handbook … راجع 1

G. Wiet L’Exposition اإلسالمية: الفنون يف األقىص الرشق تأثري إىل كثرية إشارات اآلتية املراجع يف 2

E. Kühnel: Dieو ١٣٧ ،٥٤ ص٤٦، E. kühnel; Islamische Kleinkunstو ص٤ Persane de 1931
Dimand: Handbookو ٤٩٤ ،٤٧١ ،٤٥٥ ،٤٥١ ،٤٥٠ ص٤٢٩، islamische Kunst (Springer)
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كانت التي العناية تلك عام بوجه املغول عرص يف تلق لم التصوير صناعة أن عىل
ولسنا والصفويني؛ التيموريني بالط يف ذلك بعد لقيتها التي أو العباسيني، بالط يف تلقاها
العجلة آثار نالحظ ولكن لها، إهماًال أو الصناعة هذه عن إعراًضا هناك أن بذلك نقصد
هذا بها امتاز التي الكثرية فالحروب الترتية؛ الفارسية الصور أكثر صناعة يف نراها التي
الوقت يستغرق دقيق عمل يف يطمعون الدولة رجال وكبار األمراء لتجعل تكن لم العرص
لقوتها اإلسالمي الفن مؤرخو بها يعجب هذه والحالة املدرسة هذه فصور الطويل.

تصويرها. يف عناية أو صناعتها يف بدقة إعجابهم من أكثر ولغرابتها
٦٤٥–٧١٨ه/١٢٤٧–١٣١٨م الدين رشيد املشهور واملؤرخ الكبري الوزير بنى وقد
التاريخية تآليفه لتدوين وفنانني خطاطني فيها واستخدم باسمه سماها لتربيز، ضاحية

ولتصويرها.3 والفلسفية
الترتية الفارسية املدرسة إىل تنسب التي الصور من إلينا وصل ما أهم ومن
سنة إىل عهده يرجع نفسه، الدين رشيد للوزير التواريخ جامع كتاب من مخطوط
والجزء بلندن، امللكية اآلسيوية الجمعية يف اآلن محفوظ جزء ومنه ٧١٤ه/١٣١٤م،
سائر يف نراها التي كالصور املخطوط هذا وصور أدنربا. جامعة مكتبة يف اآلخر
ومن بوذا حياة ومن اإلنجيل من حوادث تمثل الدين، لرشيد التواريخ جامع مخطوطات
هذه تميز التي والظاهرة اإلسالمية. واإلمرباطورية الصني تاريخ ومن النبوية السرية
التي املغولية السحنة ويف الطبيعية، املناظر رسم يف الواضح الصيني األثر هي الصور
من كثري يف نرى إننا إذ كبرية؛ أهمية املخطوط ولهذا األشخاص؛ أكثر رسم يف تظهر

The Legacy of Islam (edited byو ٢٧٨ ،٢٤٢ ،٢٤٠ ،٢١٤ ،٢١٣ ،٢١٠ ،١٣٨ ،١١٥ ص٢٢،
ص٦١ M. Pézard: La céramique archaїque de l’Islamو ص١٣٥-١٣٦ Arnold & Guillaume)
بعدها وما ص١٣٣ ج١ Ars Islamica مجلة يف B. Laufer: Chinese Muhammedan Bronzesو
،٣٦–٤٠ ،٣٣ ،٣١ ،٢٢ ،١٣ ص١١، Bingon Wilkinson & Gray: Persain Miniature Paintingو
النص إىل لليعقوبي البلدان لكتاب ترجمته يف G. Wiet فييت جاستون األستاذ أشار وقد ١٥٦ ،١٠٧
أن ذكر ميالدية ٧٦٢ سنة قبل عاش صينيًا مؤلًفا أن عىل يدل والذي P. Pelliot بليو األستاذ نرشه الذي
املسلمني الصناع إىل صينيون صناع علَّمها والفضية الذهبية والتحف والتصوير والنقش النسج صناعات

.p. Pelliot: Artisans chinois, Toung Pao, XXVI, p.110-111 قارن. الكوفة مدينة يف
Introduction à l’Histoire des Mongols des Fadl Allah Rashid Ed-Din Par E. Blochet راجع 3

ص٧٤-٧٥. T Arnold: Painting in Islamو
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قد يكن لم والتي األقىص، الرشق عن الفاريس الفن أخذها التي األجنبية العوامل صوره
ريضهللا — حمزة وسيدنا عليٍّا سيدنا املخطوط هذا صور إحدى وتمثل بعد.4 هضمها
غالبة بغداد مدرسة تقاليد تزال وال املرشكني؛ مفاوضة إىل طريقهما يف راكبني — عنهما
الخيول عن كثريًا تختلف ضامرة وخيولهم عربية، سحنهم فأشخاصها الصورة، هذه يف
مدرسة األقىصبتقاليد الرشق تقاليد فيه تجتمع ميدان الصور هذه أن والواقع املغولية.5

فيها. أثرت التي والفنون بغداد
أكرب الدين، لرشيد التواريخ جامع من آخر مخطوط بباريس األهلية املكتبة وىف
صورة صوره ومن ٧١٠–٧١٥ه/١٣١٠–١٣١٥م. عامي بني تربيز يف صنع أنه الظن
خلفاء آخر املستعصم تمثل وأخرى بغداد، يحارصون هوالكو رأسهم وعىل املغول تمثل
٦٥٦ه/١٢٥٨م، سنة بغداد سقوط بعد هوالكو ليلقى الدجلة نهر يعرب العباسيني
واجب يقدمان ركعا قد ابناه وأمامه بالطه ورجال زوجاته بني خان جنكيز تمثل وثالثة
الطبيعة، محاكاة يف الصيني األثر املخطوط هذا صور يف ويظهر واالحرتام، الطاعة
الصني عن الفرس نقله الذي السحب شكل ويف الصينية، الخرافية الحيوانات رسم ويف
منظرها ورسم السحب مشاهدة مشقة أنفسهم يكلفوا أن دون الوضعي، التقليدي بشكله

الحقيقي.
من نسخة الدين لرشيد التواريخ جامع مخطوطات الصناعة يف يشبه ومما
عرش)، الرابع (القرن الثامن القرن من األول النصف إىل عهدها يرجع الشاهنامة
واملجموعات اللوفر بني أوراقها تفرقت ثم ،Demotte ديموت املسيو قديًما يملكها كان
يعرف ما أقدم ولعلها الحجم، كبرية الشاهنامة هذه وصور وأمريكا؛ أوروبا يف األثرية
فيها واملغولية والصينية الفارسية العوامل فوجود ميزتها وأما الكتاب؛ لهذا تصوير من

جنب.6 إىل جنبًا
ملك يطارد اإليراني الجيش األوىل تمثل الصور، هذه من ثالث بباريس اللوفر ويف
من خوذة رأسه وعىل رستم بن فرامرز اإليرانيني ويقود املهزوم، جيشه رأس عىل كابل

(واللوحات ٤٤–٤٦ ،٣٦ ص٣٤، Binyon, Wilkinson & Gray: Persian Miniature Painting راجع 4

.(٢٣ إىل ١٨ من
.kühnel: Miniaturmalerei … من ٢٤ اللوحة انظر 5

و١٢. ١١ شكيل ٨ اللوحة وانظر ص١٣٩، ج١ Migeon: Manuel راجع 6
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الثانية والصورة أمامه.7 يفر الذي كابل ملك بها ليطعن يرفعها حربة يده ويف الذهب،
عىل تدل ال هالة رأسه وحول بالطه، رجال به ويحيط عرشه عىل جالًسا اإلسكندر تمثل
هذه فإن املسيحية؛8 الفنون يف القديسني رءوس حول النور أكاليل تدل كما قدسيته

فحسب.9 وعظمتهم األشخاص أهمية إلِظهار اإلِسالمي الفن يف استعملت األكاليل
خادم وخلفه الطيور، يحدث شجرة أمام وقف وقد اإلسكندر تمثل الثالثة والصورة
من الصني عن الفرس أخذه ما الصور هذه يف نرى ونحن وبغل.10 حصان بعنان أمسك

مغولية. خوذات من األشخاص يرتديه وما للسحب تمثيل
كتب الجويني، الدين لعالء املغول تاريخ من مخطوط بباريس األهلية املكتبة وىف
إىل كتابه من نسخة يقدم املؤلف هذا تمثل واحدة صورة وفيه ٦٨٩ه/١٢٩٠م، سنة يف

أرغون.11 السلطان
يمتلكها كان شاهنامة من ونسخة الطربي، تاريخ من مخطوطات عدة أيًضا وهناك
يف عنه تحدثنا عما كثريًا صناعتها تختلف ال صور كلها وفيها ،Schulz شولتز األستاذ

الفصل. هذا
عرفوا قد والتخريب بالتدمري غرام من به عرفوا ما رغم املغول أن القول وقصارى
كانوا كيف التاريخية املصادر يف نقرأ أن غرابة وال الفن، ورجال الصناع يقدرون كيف
بها تأثرت التي الصناعات وأرباب الفنانني، عىل إال أهلها من يبقون فال املدن يخربون
أباد. سلطان يف الخزف وصناعة التصوير صناعة سيَّما وال اإلسالمية، الفنون جميع

الصني بالد صناع من فارس عرفته ما أول بأن تحدثنا التاريخية املصادر أن عىل
أن رودكي الفاريس الشاعر أحمد بن نرص امللك أمر حني السامانيني، عرص يف كان
بالرسوم زيَّنوها صينيني بمصورين أتى ثم ودمنة، لكليلة شعرية فارسية ترجمة يكتب

.١٠ شكل ٧ اللوحة انظر 7
.٩ شكل ٦ اللوحة انظر 8

ص٤. Kuhnel: Islamische Kleinkunst راجع 9

ص٣٥-٣٦. Stchoukine: Les Miniatures Persanes راجع 10

Revue ١٩٠٥ سنة وأغسطس يوليو عدد يف Blochet: Les écoles de Peinture en perse راجع 11

ص١٣٩. ج١ Migeon: Manuelو ص١٢٥ archéologique
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٦ رقم اللوحة

صحيفة الهجري. الثامن القرن أوائل الترتية. الفارسية (املدرسة عرشه عىل اإلسكندر :٩ شكل
باللوفر). شاهنامة من

جليٍّا واضًحا األقىص الرشق تأثري يظهر ولم فريًدا، حادثًا كان ذلك ولكن التوضيحية،
املغول.12 عرص يف إال الفارسية الصور يف

ص٦٥-٦٦. Arnold: Painting in Islam راجع 12
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٧ رقم اللوحة

الهجري. الثامن القرن أوائل الترتية. الفارسية (املدرسة كابل ملك يطارد فرامرز :١٠ شكل
باللوفر). شاهنامة من صحيفة



٨ رقم اللوحة

أوالده ومعه أوجتاي السلطان :١٢ شكل
مخطوط من الهجري. الثامن القرن (أوائل
بباريس. األهلية باملكتبة الدين رشيد لتاريخ

ساكسيان). عن

(أوائل نساؤه ومعه غازان السلطان :١١ شكل
الهجري). الثامن القرن



٩ رقم اللوحة

أسد تحت: املاء. يف صورتها ليأخذ فريسته يرتك كلب فوق: ودمنة» كليلة «من :١٣ شكل
ساكسيان). عن الهجري. الثامن القرن بإسطنبول، يلدز (بمكتبة ثوًرا يفرتس





الرابع الفصل

وخلفائه عرصتيمور

هذا مجيء كان فقد الفاريس، التصوير عصور أزهى من وخلفائه تيمور عرص يعترب
لهدوء فاتحة ٧٧٢ه/١٣٧٠م سنة منذ مللكه عاصمة سمرقند واتخاذه الترتي الفاتح
–٨٠٧ رخ شاه وخليفته ابنه وعهد عهده يف عرفت التي إيران، بالد ساد نسبي
عىل تيمور كان وقد طويلة؛ مدة منذ عرفته تكن لم سالًما ٨٥٠ه/١٤٠٤–١٤٤٧م
هو وكان ونظامي، حافظ أشعار بقراءة مغرًما واألدب، للفن محبٍّا وقساوته فظاظته

واألدباء. والعلماء للفنانني املشجعني أكرب من وخلفاؤه
واالختيار االقتباس مراحل فيها فكانت العرص، لهذا السابقة العصور مهدت وقد
طراز ازدهار يشهد أن وخلفائه تيمور لعرص وقدر األجنبية، بالفنون الكبري والتأثر
جزءًا وأصبح األقىص، الرشق صناعة من اكتسبه بما وغني كبري، حد إىل قوي إيراني

فيه. أساسيٍّا
أكرب سمرقند عاصمته يف يجمع أن عىل عمل تيمورلنك أن التاريخية املصادر ويف
وغريهما وتربيز بغداد من املصورين مئات إليها فنقل والصناع، الفنانني من ممكن عدد
التصوير؛ لصناعة مركزين وتربيز بغداد ظلت فقد ذلك ومع عليها. استوىل التي البالد من
بالط يف عاش عيل عبد هو شهري بغدادي مصور اسم لنا حفظ قد التاريخ يكن وإن
بلغته الذي الكبري املركز ذلك تيمور عهد يف تبلغ لم املدنية هذه أن الظن فأكرب سمرقند،

وخلفائه. رخ شاه عهد يف عرش الخامس القرن أوائل منذ هراة
تيمورلنك، عهد منذ سمرقند يف مصورة مخطوطات لدينا يكون ال يكاد أنه فالواقع
علم يف رسالة وهو املدرسة، هذه إىل ينسب مخطوط بباريس األهلية املكتبة يف ولكن
ملكتبة عرش) (الخامس الهجري التاسع القرن من األول النصف يف بسمرقند كتبت الفلك
سنة إىل ٨١٢ه/١٤٠٩م سنة من النهر وراء ما بالد وحاكم رخ، شاه ابن بك أولوغ



الفرس عند اإلسالم يف التصوير

كبار فيه جمع شهريًا مرصًدا سمرقند يف أسس قد األمري هذا وكان ٨٤٩ه/١٤٤٦م،
الفلك.1 بعلم املشتغلني

صورة بخمسني مزين آخر فلكي مخطوط بنيويورك املرتوبوليتان متحف وىف
املخطوط هذا يكون أن الصناعة وتفاصيل األشخاص مالبس وترجح والنجوم، للربوج

بك.2 أولوغ عهد يف بسمرقند أيًضا كتب قد
نفسه، عرصتيمور إىل عهدهما يرجع الربيطاني املتحف يف مخطوطني هناك أن عىل

التيموريني. مدارس وبني الترتية الفارسية املدرسة بني االتصال حلقة ويمثالن
األمري غرام فيها يرشح كرماني خواجو قصائد من نسخة املخطوطني هذين وأول
مري الشهري الفاريس الخطاط كتبه وقد الصني،3 إمرباطور ابنة بهمايون هماي الفاريس
الفاريس الفنان توقيع صوره إحدى وعىل ٧٩٩ه/١٣٩٦م، سنة بغداد يف التربيزي عيل
ببغداد.4 الجالئرييني السالطني من أحمد السلطان خدمة يف كان الذي السلطاني جنيد
منظوم تاريخ منها قصائد عدة ويشمل نفسه العهد إىل يرجع الثاني واملخطوط

خان. جنكيز لفتوح التربيزي أحمد كتبه
بعد فيما أصبحت التي الزخرفية الصفات من كثري املخطوطني هذين صور ويف
الطويلة فاألشجار عرش)، (الخامس الهجري التاسع القرن يف هراة مدرسة مميزات من
الصغرية والنباتات اإلسفنج، شكل عىل املرسومة والتالل الجبال ذات الطبيعية واملناظر
من يكرس ال التي القوية واأللوان ا، خاصٍّ طابًعا وتمنحها الصورة زخرفة يف تزيد التي
يف األولية الصور وبني املخطوطني هذين صور بني يفرق هذا كل تدرج، أي حدتها

عرش). الرابع القرن وأوائل عرش الثالث (القرن والثامن السابع القرنني
إذ تيمورية؛ مدرسة أي إىل املخطوطني هذين صور ننسب ال أن األفضل أن عىل
التاسع القرن أوائل إىل يمتد املغول فعرص الترتية. للمدرسة تطور آخر تمثل أنها الواقع
بغداد واتخذت العراق يف حكمت التي املغولية الجالئرييني وأرسة عرش)، (الخامس
القرن من وجزءًا عرش)، (الرابع الثامن القرن طول ترتية املدينة هذه جعلت لها عاصمة

٧٩٥ه/١٣٩٣م. سنة عليها تيمور استيالء من بالرغم عرش)، (الخامس التاسع

إىل٩٣). ٨٨ اللوحة (من Blochet: Musulman Paintingو ص١٥٦ ج١ Migeon: Manuel … راجع 1

ص٢٧. Dimand: A Handbook انظر 2
ص١٥٢. ج١ Migeon: Manuelو ص٣٢ Sakisian: La Miniature Persane قارن 3

و١٢. و١١ ١٠ اللوحات انظر 4
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كان الجالئرييني، أرسة ملوك أواخر من أويس، السلطان أن التاريخية املصادر ويف
كبريًا. نجاًحا فيه وأصابوا التصوير عالجوا الذين امللوك من

١٠ رقم اللوحة

تاريخه الربيطاني باملتحف الكرماني خواجو منظومات من مخطوط (من حبيبان :١٤ شكل
مارتن). عن ٧٩٩ه. سنة

كما تمثل، األوىل أن إىل يرجع التيمورية الصور وبني الصورة هذه بني إذن فالشبه
أن والواقع التيموريني، مدارس وبني الترتية الفارسية املدرسة بني االتصال حلقة ذكرنا،
الطراز نشأة يف املبارش السبب يكن لم الجميلة، بالفنون غرامه من بالرغم نفسه، تيمور
التصوير لفن طبيعي نمو هو والذي باسمه، املسمى العرص إىل ننسبه الذي التصويري
هذه يجعل الذي ولكن فيه، كبرية يد الفاتح لذلك تكن لم عرش). (الرابع الثامن القرن يف
التصوير. وفن املصورين تيمور خلفاء بها شمل التي السامية الرعاية هو عادلة التسمية
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١١ رقم اللوحة

الربيطاني باملتحف الكرماني خواجو منظومات من مخطوط (من حديقة يف منظر :١٥ شكل
مارتن). عن ٧٩٩ه. سنة تاريخه

يحيى بن هللا لطف كتبها للفردويس، الشاهنامة من نسخة املرصية الكتب دار ويف
صورة وستون وسبع مزخرفة صحيفة وفيها ٧٩٦ه/١٣٩٣م، سنة شرياز يف محمد بن
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١٢ رقم اللوحة

حديقة. يف منظر :١٧ شكل يتقاتالن. وحصانان فارسان :١٦ شكل

الكرماني خواجو منظومات من مخطوط من ٧٩٩ه. سنة بغداد (يف النقاش جنيد للمصور
الربيطاني). باملتحف

من مخطوًطا والسحنة واملالبس الطبيعية املناظر طراز ويف الصناعة يف تشبه مصغرة
بباريس.5 األهلية املكتبة يف اآلن محفوًظا ودمنة كليلة

شرياز يف كتبت أخرى شاهنامة Chester Beatty بيتي شسرت املسرت مجموعة ويف
باملتحف اآلن محفوظ مخطوط من جزء مع واحد مجلد يف وكانت ٨٠١ه/١٣٩٧م، سنة
أدق املخطوطني هذين وصور الشاهنامة، نمط عىل قصائد عدة ويشمل الربيطاني،

ص٦٢. Binyon, Wilkinson & Gray: Persian Miniature Painting راجع 5
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تناسبًا، أكثر فألوانها املرصية؛ الكتب دار شاهنامة يف املوجودة الصور من صناعة
وإبداًعا. تنوًعا أكثر ورسومها

الهجري الثامن القرن آخر يف كتبت التي املخطوطات مجموعة أن القول وقصارى
ففيها بها؛ يستهان ال ميزات لها عرش) الرابع القرن من األخرية العرش (السنني
من ذلك بعد أصبحت التي والربيع، والزهور الحدائق ومناظر الساطعة، األلوان تظهر
لألشخاص، جميلة نسبة إيجاد إىل فيها الفنانون وصل وقد الفاريس. الفن خصائص
رسوم الصور هذه بعض ويف املصغرة. الصور وبني املخطوط متن بني حسن وتوافق
بالتصوير العناية يف الفضل أكرب أن ريب وال يشء. منه إلينا يصل لم وسجاد ملنسوجات

الجالئرييني. السالطني إىل يرجع املرحلة هذه يف الفاريس

هراة مدرسة

رخ، شاه ابنه تيمور: خلفاء عهد يف الذهبي العرص إىل يصل الفاريس التصوير أن عىل
يف أصبح فقد غرو وال شيخ. عمر بن وإسكندر سلطان، وإبراهيم بيسنقر، وأحفاده:

فيها. األجنبية العوامل كشف ويصعب اإليرانية، الروح تمثل قوية وحدة عرصهم
فبينما عديدة؛ فنية مراكز نشأة إىل تيمورلنك إلمرباطورية السيايس النظام أدى وقد
أمراء املختلفة األقاليم يف كان إدارتها، عىل يرشف إمرباطور الدولة عاصمة يف كان
بالطه، منهم أمري لكل وكان متحدة، مستقلة بممالك يشء أشبه ويجعلونها يحكمونها
اإلمرباطورية عاصمة يف املتبع النحو عىل للحكم الوراثي نظامه الحاالت بعض ويف
وملا تيمورلنك، والده حياة يف خراسان عىل حاكًما كان رخ شاه أن مثًال فنرى نفسها.
أولوغ وعني مللكه، عاصمة هراة واتخذ خراسان، يف مقيًما وظل ابنه خلفه هذا تويف
شرياز عىل حاكًما سلطان وإبراهيم سمرقند، ومقره النهر وراء ما بالد عىل حاكًما بك

فارس. وإقليم
هراة وأصبحت والهدوء، السكينة عرصه يف إيران عرفت رشيًدا، ملًكا رخ شاه وكان
ابنه نصب وملا واسعة. مكتبة اإلمرباطور فيها وأسس التصوير، لصناعة كبريًا مركًزا
فيه جمع للفنون، ومجمًعا أخرى مكتبة االبن أسس هراة، إقليم عىل ا عامٍّ حاكًما بيسنقر
صناعتي يف كبريًا دوًرا املجمع هذا فلعب واملجلدين؛ والخطاطني واملذهبني املصورين

هراة. إىل وسمرقند وتربيز شرياز من انتقلتا اللتني والتذهيب، التصوير
األوقات من وقت يف الود من األقىص الرشق وبالد إيران بني العالقات تبلغ ولم
األرستني تغيري إىل يرجع ذلك ولعل البعثات، فتبودلت رخ؛ شاه عرص يف بلغته ما
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(الرابع الهجري الثامن القرن أواخر يف فارس يف املغول حكم انتهى فكما الحاكمتني،
وخلفتها (١٢٨٠–١٣٦٧) املغولية Yuan يوان أرسة حكم الصني يف أيًضا انتهى عرش)

.(١٣٦٨–١٦٤٤) Ming منج أرسة
الصني إىل سافرت التي البعثات هذه إحدى إىل ضم بيسنقر أن النظر يلفت ومما
يف يراه ما كل يصف بأن كلفه الدين، غياث اسمه مصوًرا ٨٢٣ه/١٤٢٠م سنة حول
كتابه يف الرازق عبد الدين كمال وصفه إلينا ونقل ذلك، الدين غياث فعل وقد طريقه،
وليس .Quatremère كرتمري املسترشق الفرنسية إىل ترجمه الذي السعدين» «مطلع
شيئًا أو الصينيني الفنانني بعض عودته يف معه اصطحب قد الدين غياث يكون أن بعيًدا

صورهم.6 من
حق إيران يف معروفة الصينية والرسوم الصور كانت فقد يشء من يكن ومهما
يصعب كبري تأثري لذلك كان وقد طلبها، يف ويلحون الفن ورجال األمراء يقدرها املعرفة،
إليها وصلت التي الدقة نرى حني بوجوده ونجزم نلمسه ولكننا وكشفه؛ إيضاحه علينا
العوامل فيها نرى صور بعض إلينا وصل قد أنه عىل هراة. مدرسة يف التصوير صناعة
املدارس يف كانت كما قوية وحدة تكوِّن ولم تختلط لم لجنب، جنبًا واإليرانية الصينية
املرء يكاد عصفور وعليه شجرة فرع فيها رسم واحدٌة الصور هذه وأوضح التيمورية،
الحبيبني وشريين خرسو تحتها رسم ثم الصني، يف Ming منج عرص صناعة من يظنها
الجزم عن الفن مؤرخو يعجز لقد حتى صينيني، ووجهني فارسية بمالبس اإليرانيني
الفارسية.7 الصناعة قلد صينيٍّا أو الصينية، الصناعة قلد فاريس الصور هذه صانع بأن
الذي التجليد يف هو التيموري العرص فن يف الفاريس التأثري يكون ما أظهر ولكن

الصيني.8 الفن حيوانات تزينه
يف الحيوانية اآلدمية الرءوس رسم هراة مدرسة يف املصغرة الصور مميزات ومن
يرجع التي األرمنية، املصغرة الصور يف نعرفه الذي النحو عىل النباتية الفروع زخرفة
وأوائل عرش الثالث القرن (أواخر الثامن القرن وأوائل السابع القرن أواخر إىل تاريخها

عرش). الرابع القرن

ص٥٦-٥٧. Binyon, Wilkinson & Gray: Persian Miniature Painting 6

.٢١ شكل ١٦ اللوحة انظر 7
و٢٥. ٢٤ شكيل ١٨ اللوحة انظر 8
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الفرس عند اإلسالم يف التصوير

يف الزخرفية الفنون متحف يف واحدة هراة مدرسة إىل املنسوبة الصور أهم ومن
نحو إىل تاريخها ويرجع الصني؛ إمرباطور بالط إىل هماي األمري وصول تمثل باريس،
جمال ومن الفارسية الصناعة رشاقة من متناسق مزيج وفيها ٨٣٤ه/١٤٣٠م، سنة

منج.9 عرص يف الصيني الفن
الفارسية الفنية بالتقاليد Ming منج عرص يف الصينية األساليب اختالط أثر أن عىل
باريس، يف األهلية باملكتبة اآلن املحفوظ معراجنامة مخطوط صور يف تبينها يصعب ال
الشكل مربع الصور هذه وأكثر ٨٤٠ه/١٤٣٦م. سنة هراة يف رخ لشاه كتب والذي
سيدنا يتقدمه الرباق، صهوة ممتطيًا ملسو هيلع هللا ىلص النبي فيها ويرى املخطوط، متن عن ومستقل
يف ويالحظ الرسل. من غريه يقابل أو السموات، يف يسري املالئكة، به تحيط أو جربيل،
السحنة تأثري عن تكشف منحرفة صغرية وعيونهم مستديرة، وجوههم أن املالئكة رسوم
عليه يرسم الذي التقليدي الشكل يف الصيني بالفن تأثره يظهر كما املصور، يف الصينية
إيرانية صناعة عن ان يَنُمَّ ة ورقَّ انسجاًما وأصحابه النبي وجوه يف نرى بينما السحب،
وبهاء، روعة والذهبي األزرق اللونان زادها جميلة مجموعها يف الصور وهذه عربية.

امللل.10 من تسلم ال جعلها املوضوعات تكرار ولكن
املرتوبوليتان متحف يف مصغرة صورة عرشة اثنتا الصناعة يف الصور بهذه وشبيه
التاسع القرن من األول النصف إىل إرجاعها يحتمل شاهنامة من وهي بنيويورك،
وإىل رخش، فرسه يمسك رستم تمثل واحدة الصور هذه أبدع ومن عرش). (الخامس
صورة وتمثل أوزتان. فوقهما وتطري الصينية، الطريقة عىل مرسومتان شجرتان جانبهما

عرشه.11 يف يربطهما نرسين بوساطة السماء يف الطري يحاول كيكاوس أخرى
يف كتب (الخمسة) نظامي منظومات من آخر مخطوط املرتوبوليتان متحف ويف
يلفت ما أكثر ولعل الزاهية؛ بألوانها تمتاز صورة ثالثون وفيه ٨٥٣ه/١٤٤٩م، سنة

تركبه.12 الذي وحصانها شريين عشيقته يحمل فرهاد صورة فيها النظر

.١٩ شكل ١٤ اللوحة انظر 9
E. Blochet Les Enluminures des Manuscrits Orien-و ص١٥٦ ج١ Migeon: Manuel راجع 10

ص٨٣–٨٥. taux de la Bibliothèque Nationale
ص٢٨. Dimand: A Handbook راجع 11

ص٢٩. Dimand: A Handbook راجع 12
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وخلفائه تيمور عرص

هراة يف املصنوعة الصور بني يذكر فرًقا هنالك أن بخلدنا يدور أال ويجب هذا
إىل أيًضا ترجع والتي مثًال، كشرياز اإليرانية املدن من غريها يف صنعت التي والصور
عىل مشجع أكرب ذكرنا كما كانت عهدهم يف الحكم سياسة فإن وخلفائه؛ تيمور عرص
األرسة من أفراد يتوالها كان التي املختلفة، اإلمرباطورية أقاليم يف الفنية املراكز نشأة
تنقًال، أكثرهم كان أشهرهم ولعل الفنانني، كبار تبادل إىل داعيًا أيًضا ذلك وكان املالكة؛
مسحة أعمالهم تسود حيث مواطنهم، يف البقاء العاديني الفنانني نصيب كان بينما
جامعة يف اآلن محفوظ لنظامي، «الخمسة» للمنظومات مخطوط يف مثًال نراها ريفية،

٨٤٣ه/١٤٣٩م.13 سنة إىل تاريخه ويرجع إبساال،
كتبها فارسية أشعار مجموعة من صور برلني متاحف من اإلسالمي القسم ويف
وأجمل بيسنقر؛ األمري ملكتبة الحسيني الكاتب محمود شرياز يف ٨٢٣ه/١٤٢٥م سنة
بني الحرب تمثل واألخرى شريين، عىل يعثر خرسو تمثل واحدة اثنتان: الصور هذه

جوبني.14 وبهرام برويز كرسى جنود
كان حتى قليل، عدد إال منها يعرف ال تيمور عرص إىل املنسوبة الصور كانت وقد
كبري عدد الفن ومؤرخي الهواة عند فظهر ،١٩٣١ سنة لندن يف الفاريس الفن معرض
وال عندها. ما أنفس املعرض هذا إىل أرسلت التي الشاه جاللة حكومة لدى وكذلك منها،
واملقاالت املؤلفات إىل القارئ نحيل بأن فنكتفي الصور، هذه لدراسة هنا املجال يتسع
كتبه الذي الفارسية املصغرة الصور كتاب إىل وخاصة املذكور، املعرض عن كتبت التي

وجراي. وولكنسون بنيون لورنس
قاب وأصبح وترعرع، نما وخلفائه تيمور عرص يف التصوير فن أن القول وقصارى

وتالمذته. بهزاد عرص يف إليه وصل الذي الكمال من أدنى أو قوسني
التي اإلمرباطورية إىل االنحالل دب ٨٥١ه/١٤٤٧م سنة رخ شاه وفاة بعد أنه عىل
بالد غرب لبث فما النزاع؛ يف خلفاؤه وأخذ شأنها، وإعالء توحيدها سبيل يف طويًال جاهد
ذوي أو قويونلو آق باسم تعرف التي الرتكمان قبائل من خصومهم يد يف سقط أن إيران

ص٧٣. Binyon, Wilkinson & Gray: Persian Miniature Painting راجع 13

Springer: من السادس الجزء يف Kühnel: Islamische Kunst وقارن ١٨ شكل ١٣ اللوحة انظر 14
Jahrbuch يف كوبل الدكتور مقال أيًضا وراجع السادسة، اللوحة Handbuch der kunstgeschichte

بعدها. وما ص١٣٣ ٥٢ الجزء der Preusischen Kunstsammlungen
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الفرس عند اإلسالم يف التصوير

ومات الحربي. شعارهم إىل نسبة األسود، الخروف ذوي أو وقرايونلو األبيض، الخروف
وظهرت األقاليم. هذه اسرتداد يحاول وهو ٨٧٣ه/١٤٦٨م سنة سعيد أبو السلطان
الهجري الثامن القرن آخر يف واستطاعت النهر، وراء ما بالد يف األوزبك إمرباطورية
هراة وبقيت إيران، رشقي ويف البالد تلك يف التيموريني نفوذ تقيضعىل أن عرش) (الرابع
السلطان حكم فكان وازدهاًرا. تقدًما إال املحن هذه تزدها ولم تيمور خلفاء عاصمة
إىل وتسابق التيموريني. عصور أزهى من ٨٧٣–٩١٢ه/١٤٦٨–١٥٠٦م بيقرا حسني
وكان أجداده؛ بعرش االحتفاظ السلطان واستطاع والتاريخ، والفن األدب رجال هراة
كبريًا وراعيًا مثله، شاعًرا كان الذي شري عيل مري صباه ورفيق وزيره األيمن ساعده

الفن. ورجال والعلماء لألدباء
مصوري أكرب شري عيل مري ووزيره بيقرا حسني خدمة يف ظهر فقد حال كل وعىل

بهزاد. اإلسالمي: الفن رجال وأشهر الفرس،
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١٣ رقم اللوحة

مؤرخ مخطوط من ٨٢٣ه. سنة الترتية الفارسية (املدرسة بهرام يقتل خرسو :١٨ شكل
برلني). متاحف بيسقر. األمري ملكتبة



١٤ رقم اللوحة

القرن من األول الربع التيمورية. (املدرسة القرص حديقة يف وهمايون هماي لقاء :١٩ شكل
باريس). يف الزخرفية الفنون بمتحف الهجري. التاسع



١٥ رقم اللوحة

شاهنامة من ٨٣٣ه. سنة التيمورية (املدرسة يتبارزا أن قبل وإسفنديار رستم :٢٠ شكل
بطهران). كلستان بمتحف



١٦ رقم اللوحة

فيفر). مجموعة الهجري. التاسع القرن أوائل يف التيمورية. (املدرسة وشريين خرسو :٢١ شكل



١٧ رقم اللوحة

٢٢ شكل

٢٣ شكل

الهجري التاسع القرن من األول النصف يف هراة. (مدرسة الصيني الطراز عىل رسم
ساكسيان). عن بإسطنبول.



١٨ رقم اللوحة

٢٤ شكل

٢٥ شكل

القديمة رساي مكتبة ٨٤٢ه. سنة هراة مدرسة ) رخ شاه باسم مخطوط بجلدة لسان
ساكسيان). عن بإسطنبول.



الخامس الفصل

بخارى مدرسة – ومعارصوه هبزاد

سيد بري عىل والتصوير النقش ودرس ٨٥٤ه/١٤٥٠م، سنة حوايل هراة يف بهزاد ولد
فإنه يشء من يكن ومهما هراة، من نقاش مريك عىل آخرون ويقول التربيزي، أحمد

شري. عيل مري ووزيره بيقرا حسني السلطان رعاية بفضل حسنًا تعليًما تلقى
خان محمد يد عىل دولتهم وزالت التيموريني نجم أفل حتى هراة يف بهزاد وظل
يف مقره بهزاد يرتك ولم ٩١٣ه/١٥٠٧م، سنة عاصمتهم عىل استوىل الذي شيباني،
فانتقل ٩١٦ه/١٥١٠م؛ سنة الصفوي إسماعيل الشاه عليها استوىل أن بعد إال هراة
إليها يصل أن قل بمكانة طهماسب الشاه خليفته وعند عنده وحظي تربيز، إىل معه

قط. فنان
٩٢٠ه/١٥١٤م سنة الرتك وبني إسماعيل الشاه بني الحرب كانت ملا أنه ويروون
قبو، يف نيشابوري محمود شاه املشهور والخطاط هو أخفاه أن بهزاد عىل خوفه من بلغ

سالمتهما. عىل االطمئنان همه أول كان املعركة انتهت وملا
ورئيًسا امللكية، ملكتبته مديًرا بهزاد إسماعيل الشاه عني ٩٣٠ه/١٥٢٢م سنة ويف
خواندامري املؤرخ لنا حفظ وقد واملذهبني. واملصورين، والخطاطني، املكتبة، أمناء لكل
والعرشين الرابع الجزء يف فرنسية ترجمة مع الكربى الوثيقة هذه ونرشت تعيينه، براءة
اإلنجليزية إىل أيًضا وترجمها 1Revue duMondeMusulman اإلسالمي العالم مجلة من

اإلسالم. يف التصوير عن كتابه آخر يف أرنولد األستاذ

Mirza Mohammed Qazwini بقلم Deux documents inédits relatifs à Behzad عنوان تحت 1

.et L Bouvat



الفرس عند اإلسالم يف التصوير

١٩ رقم اللوحة

مجموعة الهجري. التاسع القرن أواخر يف هراة (مدرسة قارب يف فتاة اختطاف :٢٦ شكل
ساكسيان).

عارصه ومن املصورين، من سبقه من شهرة فاقت واسعة شهرة بهزاد أحرز وقد
ولكن بها؛ واإلعجاب صوره جمع إىل املغول من الهند قيارصة وتسابق منهم. خلفه أو
إليه ينسبوا أن عىل والهواة الخطاطني وحملت يقلدونه، املصورين جعلت الخطوة هذه
أدبي؛ فخر أو مادي، ربح وراء جريًا إمضاءه ويقلدون عمله، من ليس ما الصور من
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٢٠ رقم اللوحة

البودلية باملكتبة ٨٩٠ه. سنة عيل قاسم (للمصور حديقة يف الصوفية من جماعة :٢٧ شكل
أكسفورد). يف

يشك العظيم الفنان هذا أعمال عىل الضوء من شعاًعا تلقي قد التي الصور فأكثر
إليه. نسبتها صحة يف اإلسالمي الفن مؤرخو
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٢١ رقم اللوحة

٢٩ شكل ٢٨ شكل

املرصية الكتب بدار سعدي لبستان مخطوط (من لبهزاد وليمة. يف مريزا حسني السلطان
٨٩٣ه). سنة تاريخه

من رقموه ما بإمضائهم مهروا الذين الفرس الفنانني أوائل من كان بهزاد أن عىل
فنون يف بلغته ما األهمية من تبلغ لم الرشقية الفنون يف اإلمضاءات أن واملعروف صور؛

يداه.2 صنعته بما االفتخار يف حقه إىل وفطن الفنان، شخصية نمت حيث الغرب،
الصور من بهزاد إىل نسبته يصح عما بالبحث الفن ومؤرخو الهواة عني وقد هذا
أكرب ١٩٣١ سنة لندن يف الفاريس الفن معرض كان وقد إمضاءه. تحمل التي الكثرية

ص٧١. Arnold: Painting in Islamو ص١٦ Kühnel: Miniaturmalerei … راجع 2
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بخارى مدرسة – ومعارصوه بهزاد

مرحلة حاسمة نتيجة إىل الوصول وبني بينهم يزال ال كان وإن ذلك، عىل لهم عون
بعيد. وشوط واسعة

نفوذ أي للخطاطني يجعل لم أنه بهزاد إليها وصل التي املرتبة عظم عىل يدل ومما
انتقاء يف ويتحكمون املخطوطات، يف له يرتكونه الذي الفراغ يحددون يرتكهم فلم عليه،
يكن ولم له، يروق ما بنفسه يختار أخذ بل بالصور؛ إيضاحها عليه التي املوضوعات
يذهب أو كلها، بها يستقل لم إن قليلة سطوًرا إال املصورة الصحيفة يف للخطاطني يرتك

متجاورتني.3 صحيفتني لصورته فيأخذ هذا من أبعد إىل
ويرجع الحياء، يغلبه طيبًا شخًصا تمثله لبهزاد صورة بإسطنبول يلدز مكتبة ويف
الصور عن كتابه يف ساكسيان األستاذ نرشها وقد الصفوية، األرسة إىل الصورة هذه عهد

الفارسية.4 املصغرة
ذلك نفعل فإننا بهزاد إىل تنسب التي الصور استعراض عىل اآلن عرجنا نحن وإذا
صحة عىل العلماء يتفق يكاد ما إال منها نذكر لن أننا عن فضًال التحفظ، من بيشء

إليه. نسبته
للسلطان صورتان هراة، يف صناعته من أي حياته، من األول القسم آثار فمن
كبرية؛ قيمة الصورتني ولهاتني تامة، غري إحداهما شيباني خان وملحمد بيقرا حسني
شخص فيها يدرس حقيقية شخصية صور من الفاريس الفن يف نراه ما أول فهما
إال آسيا مصوري من العرص ذلك يف يستطيعه يكن لم مما الجسمية، وصفاته بسحنته

واليابانيون.5 الصينيون
الصور أكثر تميز عالمة هناك أن Dr. Kühnel كونل الدكتور األستاذ الحظ وقد
يرى كان الكبري املصور ولعل بربرية، سحنة ذي رجل وجود وهي بهزاد، رسمها التي
اآلخرين الرجال سحنة وبني الرببرية السحنة تلك بني الفرق إلظهار وسيلة خري ذلك يف
استطاع ما النساء تصوير يتجنب كان بهزاد أن أيًضا لوحظ وقد األبيض. الجنس من

سبيال.6 ذلك إىل

بعدها. وما ص٥٠ Kühnel: Islamische Kleinkunstو ص٧ … Kühnel: Miniaturmalerei قارن 3

.١٣٠ شكل ٧٤ اللوحة Sakisian: La Miniature Persane انظر 4
ص٦٧-٦٨. Sakisian: ibid انظر 5

ص٥٠. Kühnel: Islamische Kleinkunst انظر 6
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يشمل سعدي بستان كتاب من فيها بمخطوط تفخر أن املرصية الكتب لدار ويحق
بهزاد، دراسة عليه تستند أساس أمتن الحارض الوقت يف تكون تكاد صور، خمس
املخطوط إذ أخرى؛ صور أي بنسبة الثقة من أعظم إليه نسبتها بصحة الثقة فإن
سنة الكاتب» عيل «سلطان العرص خطاطي أكرب كتبه الصناعة، ودقة اإلبداع، يف غاية
ومن املخطوط،7 صدر يف صورته نرى الذي بيقرا حسني للسلطان ٨٩٣ه/١٤٨٨م
فإن حال كل وعىل نفسه. بهزاد إىل التحفة هذه مثل يف الصور عمل يوكل أن الطبيعي
هذه يف وتتجىل بهزاد.»8 العبد «عمل ونصه: الفنان، هذا إمضاء عليها صور أربع فيها
والعناية الطبيعة، ومحاكاة األلوان مزج يف بهزاد بها امتاز التي الفائقة الرباعة الصور
التي الصورة ويف املختلفة. النفسية الحاالت عن والتعبري األخرى، من شخصية كل بتمييز
وتفوقه الريفية الطبيعة تصوير يف بهزاد توفيق يظهر خيله،9 راعي مع دارا امللك تمثل
امرأة زليخا من يفر يوسف سيدنا تمثل واحدة األخرى الصور أربع ويف الخيل. رسم يف
الغرفة وزينت األبواب، من طبقات سبع فيه قًرصا إغوائه سبيل يف شيدت حني العزيز،
يف واقع بد ال يراها حني أنه زاعمة يوسف، سيدنا ذراعي بني تمثلها بصور الداخلية
رسمه يف ونالحظ زليخا. من ونجا األبواب ففتحت وصىل الحيلة إىل فطن ولكنه رشاكها،
من بهالة رءوسهم وإحاطة الرسل وجوه تغطية من تصويرهم يف الفرس اعتاده ما

الضوء.10
الصورة تمثل بينما مسجد.11 يف يتجادلون الدين علماء بعض أخرى صورة وتمثل

مسجد.12 يف أخرى مناظر األخرية

و٢٩. ٢٨ شكيل ٢١ اللوحة انظر 7
إحدى كبار ويف وذهبة زرقاء زخارفها (رسلوح) ملونة صفحات أربع املخطوط هذا أول يف أن كما 8

G. Wiet: L’Exposition persane de انظر املذهب.» ماري العبْد «عمل اآلتية: العبارة الصفحات هذه
بعدها. وما ص٧٤ 1931

.٣١ شكل ٢٣ اللوحة انظر 9
بعدها. وما ص١٠٥ Arnold: painting in Islam وقارن ٣٠ شكل ٢٢ اللوحة انظر 10

.٣٣ شكل ٢٥ اللوحة انظر 11
Wiet.و ص٩٨-٩٩ Binyon, Wilkinson & Gray: ibid وقارن ٣٢ شكل ٢٤ اللوحة انظر 12

ص٧٤–٧٨. L’Exposition persane de 1931
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بخارى مدرسة – ومعارصوه بهزاد

«الخمسة» املنظومات من صغري مخطوط يف صور ثالث الربيطاني املتحف ويف
كبريًا مجاًال ترتك ال بحيث والدقة اإلبداع من وصناعتها بهزاد، إمضاء عليها لنظامي
الفاريس الفن يبلغ لم حربيتني معركتني تمثالن منها واثنتان النسبة؛ هذه صحة يف للشك

الفنية. والحرية التعبري قوة يف مثلهما تصوير إىل

٢٢ رقم اللوحة

الكتب بدار سعدي لبستان مخطوط (من لبهزاد زليخا. من يفر يوسف سيدنا :٣٠ شكل
٨٩٣ه). سنة تاريخه املرصية
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الفرس عند اإلسالم يف التصوير

شسرت املسرت اآلن يمتلكه سعدي، «بستان» كتاب من مخطوط يف صورة وهناك
هذا إىل ينسب ما لكل هنا نعرض أن نريد ال ولكنا لبهزاد. توقيع بعضها عىل بيتي،

خطئها.13 أو النسبة هذه صحة ملناقشة يتسع ال املجال فإن الفنان،
الحق ويف نالها. التي الشهرة يستحق ال بهزاد أن الفن مؤرخي بعض زعم وقد
هذه كل يربر ما للعادة الخارقة واملقدرة الرباعة من أعماله يف نجد أن الصعب من أنه
الحديث باملعنى جديد طراز أو مدرسة مبدع اعتباره أيًضا الصعب من أنه كما الشهرة،
يف الفاريس التصوير تطور عنده انتهى الكامل، املصور مثال بهزاد ولكن نفهمه. الذي
الفنان هذا فاستطاع منتهاه، التقدم وبلغ التيمورية، ثم الترتية الفارسية املدرستني عهد
أسارير وجعل الطبيعة، ومراعاة األلوان، ومزج التصويري، التأليف عىل العجيبة بقدرته
بفضل بهزاد استطاع نقول النفسية؛ وحاالتهم ألعمالهم مالئمة صوره ألشخاص الوجه
آخر فنان أي شهرة تعادلها ال شهرة إىل يصل وأن معارصيه، رضاء يحوز أن كله ذلك

اإلسالمي.14 العالم يف

عيل قاسم

(الخامس الهجري التاسع القرن من الثاني النصف يف هراة يف نبغ آخر فنان وهناك
عرض حتى بهزاد وآثار آثاره بني يخلطون اإلسالمي، الفن ملؤرخي مجهوًال ظل عرش)
التي والتوقيعات األخري، الفنان عىل انتحلت التي الصور لفحص ساكسيان األستاذ
تاريخه لنظامي الخمسة القصائد من مخطوط يف فكشف، إليه، خطأ تنسب كانت
صور يف عيل قاسم املصور إمضاء الربيطاني، باملتحف اآلن ومحفوظ ٨٩٩ه/١٤٩٣م

لبهزاد.15 مزور إمضاء عليها املخطوط هذا من
فإن املخطوط، من صور سبع يف إال يظهر ال عيل قاسم إمضاء أن من وبالرغم

إليه. نسبتها يمكن أخرى ستٍّا بأن يعتقد ساكسيان

املعارف دائرة ذيل يف بهزاد عن R. Ettinghausen إتنجهوزن األستاذ كتبه الذي املقال راجع 13

.Arnold: painting in Islam وقارن الفرنسية. النسخة من ٤٠–٤٢ صحيفة اإلسالمية،
وبهزاد. بماني التصوير يف النبوغ يف املثل اإليرانيون يرضب 14

بعدها. وما ص٧٤ Sakisian: La miniature persane 15
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٢٣ رقم اللوحة

املرصية الكتب بدار سعدي لبستان مخطوط (من لبهزاد الفرس. ملك ودارا الراعي :٣١ شكل
٨٩٣ه). سنة تاريخه

الطلق.16 الهواء يف مدرسة تمثل التي تلك املخطوط هذا يف صورة أبدع ولعل

.٣٩ شكل ٢٩ اللوحة انظر 16
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٢٤ رقم اللوحة

تاريخه املرصية الكتب بدار سعدي لبستان مخطوط (من لبهزاد مسجد. يف مناظر :٣٢ شكل
٨٩٣ه). سنة

التلميذ وذلك تالميذه، أحد عليه يعرضه كتابًا ليتناول يده يمد الذي الهرم فاملعلم
قد حديث يف اسرتسال اللذان واآلخران النوم، يف يغط فأخذ غريه أو التعب أضناه الذي
من يشء يف تستمعان اللتان الفتاتان وهاتان عالقة، أي الدراسة بموضوع له تكون ال
املعلم عىل ترشف التي العظيمة الساج وشجرة لهما، زميل حديث إىل والخجل الدالل

القلب. بمجامع يأخذ جميل هذا كل وتالميذه،

80
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٢٥ رقم اللوحة

تاريخه املرصية الكتب بدار سعدي لبستان مخطوط (من لبهزاد يتجادلون. فقهاء :٣٣ شكل
٨٩٣ه). سنة

تطربهن حمام، بركة يف النساء من عدًدا تمثل التي الصورة تلك أيًضا وجميلة
عني الجميع وترمق املاء، يف للنزول تدعوها لها رفيقة إحداهن وتجذب العود، عىل عازفة
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٢٦ رقم اللوحة

بيتي). شسرت (مجموعة لبهزاد بغداد. من درويش صورة :٣٤ شكل

حديقة الصورة يسار وتزين الربكة، عىل تطل رشفة كوَّتي من خلسة إليهن تنظر غريبة
زهور.17 وشجريات رسو شجرة فيها

بأكسفورد البودليان بمكتبة مخطوط من صورة يف عيل قاسم توقيع وجد وقد
حديقة.18 يف يتحدثون الصوفية من جماعة الصورة هذه وتمثل ٨٩٠ه/١٤٨٥م تاريخه

.٣٨ شكل ٢٩ اللوحة انظر 17

.٢٧ شكل ٢٠ اللوحة انظر 18
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٢٧ رقم اللوحة

الحادي (القرن البندقي املصور بلليني جنتييل إىل تعزى للوحة فارسية صورة :٣٥ شكل
ماجار). فيتايل مجموعة الهجري. عرش

بلندن الفاريس الفن معرض يف عرضت التي الصور فإن يشء من يكن ومهما
براعته وأظهرت خواندمري،19 الفاريس املؤرخ عيل قاسم عن ذكره ما أيدت ١٩٣١ سنة

األشخاص. ورسم األلوان مزج يف الفائقة

ص٩١. Binyon, Wilkinson & Gray: ibidو ص١٣٩-١٤٠ Arnold: painting in Islam راجع 19
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٢٨ رقم اللوحة

مسجد. بناء :٣٧ شكل حمام. يف مناظر :٣٦ شكل

الربيطاني). باملتحف لنظامي. الخمسة للمنظومات مخطوط (من لبهزاد

مصور ومري الخراساني، زاده شيخ املصوِّر بهزاد تالميذ من اشتهروا الذين ومن
القادم. الفصل يف بعضهم عىل الكالم وسيأتي عيل،20 ومظفر مريك، وأغا السلطان،

العارشالهجري) (القرن بخارى مدرسة

خان، شيباني رأسهم وعىل األزبك من املغريين يد يف ٩١٣ه/١٥٠٧م سنة هراة سقطت
عميدهم يكن وإن الفنانني من كثري معه وفر تربيز، إىل الزمان بديع األمري حاكمها وفر
الشاه لبث فما طويًال، يدم لم الشيبانيني نرص فإن حال كل وعىل هراة. يف ظل قد بهزاد
معركة يف شيباني خان محمد أمريهم وهزم حكمهم، عىل قىض أن الصفوي إسماعيل

ص١٤١–١٤٥. Arnold: ibid راجع 20
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اإلقليم، هذا حارضة هراة تبق ولم ملكه. إىل خراسان وضم ٩١٦ه/١٥١٠م، سنة مرو
وراء ما ببالد يدهم يف بقي ما وبخارى سمرقند من يحكمون أصبحوا الشيبانيني فإن
الفن رجال من كثري املدينة هذه إىل وهاجر تربيز. شطر وجهها خراسان وولت النهر،
كما هراة يف ظلوا آخرين ولكن غريهم كثريون وبخارى سمرقند إىل هاجر كما هراة، يف
األول (الثلث العارش القرن أوائل يف بها صورت التي الكثرية املخطوطات ذلك عىل تدل
مؤمن.21 محمد املصور اسم صورها إحدى عىل يظهر والتي عرش)، السادس القرن من
فنهبوها، هراة عىل ثانية مرة االستيالء لألزبك أتيح ٩٤٢ه/١٥٣٥م سنة ويف
إىل املهاجرة عىل شجع مما ولعل الفن، رجال من فيها الباقني أكثر بخارى إىل وهاجر
بينما الشيعي، املذهب اعتناق من الصفوي الفتح بعد خراسان إليه اضطرت ما بخارى

وخلفاؤه. تيمور قبلهم ِمن كان كما سنيني الشيبانيون كان
الفن معرض كان حتى العدد، قليل بخارى مدرسة صور من املعروف كان وقد
املصور عمل من وبعضه منها، كثري املعروضات بني فظهر ،١٩٣١ سنة بلندن الفاريس

املدرسة. هذه رأس يعترب الذي مذهب محمود
يف نراها التي الصورة هي إنما املصور هذا عمل من نعرفه ما أبدع أن عىل
بخارى يف كتبه األرسار»، «مخزن نظامي ملنظومة بباريس األهلية باملكتبة مخطوط
سنة تاريخ عليها الصورة ولكن عيل، مري املشهور الخطاط ٩٤٤ه/١٥٣٧م سنة
استوقفتهم وقد حاشيته ومعه سنجر السلجوقي السلطان وتمثل ٩٥٣ه/١٥٤٦م،

لها.22 مظلمة يف النظر السلطان إىل تطلب عجوز
(السادس العارش القرن من األول النصف يف بخارى يف املصنوعة الصور وتمتاز
بخارى مدرسة فإن غرو وال صناعتها. يف بهزاد تأثري وبظهور ألوانها بروعة عرش)
املحفوظ سعدي «بستان» ذلك عىل األمثلة أول ومن التيمورية. املدرسة امتداد إال ليست
تشبه بصور وزين ٩٦٤ه/١٥٥٥م، سنة بخارى يف كتب والذي بباريس، األهلية باملكتبة

املرصية.23 الكتب بدار املحفوظ «البستان» يف بهزاد صور كثريًا

ص٨٨. Sakisian: La miniature persane راجع 21

قلنسوة من مكون وهو بخارى، مدرسة صور يف الرأس غطاء والحظ و٤١ ٤٠ شكيل ٣٠ اللوحة انظر 22
والسلطان (العجوز الصورة هذه موضوع وراجع األسفل، بجزئها العمامة وتحيط ومضلعة مرتفعة

ص١٥. L. Binyon: The Poems of Nizami كتاب يف سنجر)
و٥٨). ٥٧ (لوحتي Blochet: Les Enluminures راجع 23
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٢٩ رقم اللوحة

الطلق. الهواء يف مدرسة :٣٩ شكل عني ترمقهن الحمام يف نساء :٣٨ شكل
فضويل.

من أمري باسم لنظامي الخمسة للمنظومات مخطوط (من ٨٩٩ه سنة عيل قاسم للمصور
الربيطاني). باملتحف مريزا. حسني السلطان أمراء

إىل ويرجع Demotte ديموت مجموعة يف كان جامي ديوان من مخطوط وهناك
وعليها وامرأة، رجل لقاء تمثل ا جدٍّ بديعة صورة يحوي ولكنه ٩٨٣ه/١٥٧٥م سنة
(الخامس التاسع القرن أواخر يف خصائصالصور كل وبها هللامصور، عبد الفنان توقيع
يزدهر ولم خصبًا، مرتًعا يجد لم النهر وراء ما بالد يف التصوير أن الحق ويف عرش).
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٣٠ رقم اللوحة

٤١ شكل ٤٠ شكل

مدرسة املذهب. محمود (للمصور لها مظلمة يف ينظر أن سنجر السلطان إىل تطلب عجوز
بباريس). األهلية باملكتبة لنظامي األرسار» «ملخزن مخطوط من ٩٥٣ه. سنة بخارى

يف سار الذي االضمحالل مثل من تطوره وعدم جموده حفظه قد ذلك ومع طويلة، مدة
عرش). (السادس العارش القرن منتصف منذ الصفوي العرص يف التصوير طريقه

القرن انتهاء قبيل عرصه ينتهي بخارى يف التصوير فإن يشء من يكن ومهما
غرابتها الفاريس التصوير عن غريبة النهر وراء ما بالد وتصبح عرش) (السادس العارش

التيموريني.24 سقوط قبل عنه

ص٤٤–٤٦. Dimand: A Handbook … أيًضا راجع 24
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السادس الفصل

الصفوية املدرسة

العارش القرنني يف البالد فَعَرَفت وتقدم، رخاء عرص إيران يف الصفويني حكم كان
عرش الثاني القرن من األول الربع ويف عرش) والسابع عرش (السادس عرش والحادي
الطويل حكمهم من األول النصف يف التصوير صناعة وبلغت الفنون، يف كبريًا تطوًرا
–٩٠٧ هراة عىل إسماعيل الشاه استيالء فإن غرو ال واإلتقان. اإلبداع من عظيمة درجة
لدار مديًرا بهزاد تعيينه ثم تربيز، عاصمته إىل الفنانني وهجرة ٩٣٠ه/١٥٠٢–١٥٢٤م
كله ذلك إن نقول الجميلة، الفنون بمجمع يشء أشبه الوقت ذلك يف وهي امللكية، الكتب
مصورين، من هراة أنجبتهم من خري رأسها عىل جديدة مدرسة نشأة عىل باعثًا كان
الفنية التقاليد وبني عهدها أول يف الصفوية املدرسة فن بني وثيقة الصلة كانت ثم ومن

وتالميذه. وزمالؤه بهزاد فيه عمل الذي الوسط يف سادت التي
الفنون تعضيد يف نصيبه جعلت إسماعيل الشاه خاضغمارها التي الحروب أن عىل
٩٣٠ه/١٥٢٤م سنة إيران عرش عىل خلفه الذي طهماسب، الشاه ابنه نصيب من أقل

٩٨٤ه/١٥٧٦م. سنة حتى البالد يحكم وظل
املشهور املصور عىل الفن تلقى ماهًرا، مصوًرا نفسه طهماسب الشاه كان وقد
ازدراء أن واملعروف طيبة.1 صداقة مريك وأغا بهزاد وبني بينه وكانت محمد، سلطان
منخفيض الحقوق مهضومي ظلوا كانوا وإذا الصفوية؛ األرسة عهد يف قلَّ املصورين

Blochet; notice sur la collection Marteauو ص١١٩ Sakisian: La Miniature persane راجع 1

ص١٣٧-١٣٨.



الفرس عند اإلسالم يف التصوير

تبًعا وظهرت آثارهم، اقتناء عىل يتهافتون كانوا الدولة رجال وكبار األمراء فإن املكانة
الصور.2 من كبري عدد فيها مخطوطات لذلك

لتمثيله تعرض ما وأكثر وأبهته، العرص ذلك عظمة الصفوية الصور يف وتظهر
الغناء؛ والحدائق الجميلة والقصور األرستقراطية، والطبقة البالط حياة من مأخوذ
فغاية رسومها وأما الفاخرة. واملالبس الهيفاء بالقدود الصور هذه يف األشخاص وتمتاز
بها اشتهرت التي الزاهية الساطعة األلوان ففيها التنوع؛ كثرية ألوانها أن كما الدقة، يف
تخري يف ظاهرة عناية ذلك عدا وهناك هدوءًا، أكثر أخرى ألوان وفيها التيمورية، املدرسة

عام.3 وجه عىل التصويري التأليف ويف الصور موضوعات
فإنه الرأس؛ لباس — منها املتأخرة غري سيما ال — الصفوية الصور يميز ومما
وجود كان وإذا حمراء، صغرية عصا أعالها من تربز باستدارة ترتفع عمامة من ن مكوَّ
فإن الصفوية، األرسة عرص إىل ترجع أنها عىل يدل الصور من صورة يف العمامة هذه
والظاهر العرص. هذا غري من الصورة تكون أن يحتم ال هي وجودها عدم أو غريها وجود
الصغرية العصا وكانت وأتباعهم، الصفوية األرسة أفراد شعار بدء ذي بادئ كانت أنها
لبثت ما ولكن الصفوي. العرص أوائل إىل ترجع التي الصور من يتبني كما دائًما حمراء
ولم األرسة قدم رسخ عندما العصا لون يغريون واملصورون الناس وبدأ تقل أهميتها
الشاه وفاة بعد الصفوية الصور يف ندرتها نالحظ أن ليمكننا حتى لها، مقاومة ثمة تعد

٩٨٤ه/١٥٧٦م. سنة طهماسب
الفاريسأن التصوير تاريخ يف (السادسعرش) العارشالهجري القرن به يمتاز ومما
املختلفة األنحاء بني الصناعة يف الفروق عىل قضت الصفوي العرص يف السياسية الوحدة
وما اإلمرباطورية رشقي يف املصنوعة الصور بني التفرقة العسري من فأصبح إيران، يف
يقلدون اإلمرباطورية أنحاء كافة يف كانوا املصورين إن إذ الغرب؛ يف أو الوسط يف صنع
منتجات بني ا جدٍّ يسرية فوارق إال هناك تكن ولم وقزوين، تربيز يف البالط مصوري

اإليرانية. األقاليم مختلف يف العاديني الفنانني
يف التيمورية املدرسة من االنتقال عرص صورها تمثل املخطوطات من عدد وهناك
واحد املخطوطات هذه أهم ومن طهماسب. الشاه وابنه إسماعيل الشاه عرص إىل هراة

أرنولد. توماس للسري Painting in Islam كتاب من األول الفصل راجع 2

ص٩٧-٩٨. Glück und Diez: Kunst des Islams قارن 3
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الصفوية املدرسة

ومن ٩٣٥ه/١٥٢٧م، سنة هراة يف كتب شرينوائي، عيل ملري بباريس األهلية املكتبة يف
وتالميذه.54 بهزاد بيد تربيز يف إليه أضيف قد صور من فيه ما يكون أن املحتمل

لنظامي، الخمسة املنظومات من جميل مخطوط بنيويورك املرتوبوليتان متحف ويف
خمس وفيه الكبري، الخطاط نور محمد سلطان ٩٣١ه/١٥٢٤–١٥٢٥م سنة يف كتبه
يدري وال الدقيقة، وزخارفها الفنية، ورسومها الجميلة، بألوانها كلها تمتاز صورة عرشة
بيت بابها وعىل املدرسة يف املجنون وحبيبها ليىل تمثل التي أبهذه يعجب، بأيها املرء
غري الجميل الوجه ذات الشقراء الفتاة هذه يلقن «أال املعلم إىل يطلب بالفارسية شعر
األمريات سبع مع جور بهرام تمثل التي الصور بسبع أم به»،6 جديرة هي طيب كل
األسود السبعة: األلوان أحد يسوده قرص يف منهن واحدة كل يزور وكان تزوجهن، التي
صور مارتن نسب وقد الفريوزي. واألزرق واألبيض والصنديل واألخرضواألحمر واألصفر

مذهب.7 محمود إىل ساكسيان ونسبها مريك أغا إىل املخطوط هذا
هو اإلطالق عىل عرش) (السادس الهجري العارش القرن مخطوطات أجمل أن عىل
سنتي بني طهماسب للشاه كتبه والذي لنظامي، الخمسة» «املنظومات يشتمل الذي ذلك
محىل وهو النيسابوري، محمود شاه املشهور الخطاط ٩٤٦–٩٥٠ه/١٥٣٩–١٥٤٣م
وال رشقية؛ تحف من الربيطاني املتحف يف ما أنفس من تعترب كبرية صورة عرشة بأربع
محمد، وسلطان عيل، سيد وهم: الصفوي العرص فناني أكرب إمضاءات عليها فإن غرو

عيل. ومظهر عيل، ومريزا ومريك،
حيوانات ورسوم نباتية نقوش فيها مذهبة بهوامش كلها املخطوط هذا وصفحات
أنفسهم، الفنانني كتابة من تكون ال قد إمضاءات عليها الصور وأغلب وخرافية، طبيعية
أن املستحيل غري من كان وإن بصحتها، الوثوق ويمكن معارصة أنها يف شك ال ولكن
Laurence Binyon بنيون األستاذ نرش وقد واحد، مصور بريشة كلها الصور تكون

لنظامي.8 الخمسة املنظومات موضوعات يف طريفة دراسة مع الصور هذه

ص١٠٧-١٠٨. Binyon, Wilkinson & Gray; ibid راجع 4

ص٣٦–٣٨ Dimand: A Handbook … راجع 5

ص٢٧. L. Binyon: The Poems of Nizami وقارن األوىل، اللوحة Dimand; ibid انظر 6
ص٩٧-٩٨. Sakisian: La Miniature persaneو ص٣٦–٣٨ Dimand: ibid راجع 7

.The Poems of Nizami, described by Laurence Binyon 1928 راجع 8
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الفارسية املصادر يف أن والواقع املخطوط، هذا من صور خمس مريك إىل وينسب
أواخر يف هراة يف عاش مريك خواجه األول االسم: بهذا مصورين لثالثة ذكًرا والرتكية
عىل شيباني خان محمد استيالء زمن يف ومات عرش) (الخامس الهجري التاسع القرن
أشهرهم وهو الثالث وأما بخارى؛ يف خطاًطا كان الذي مريك حاج والثاني املدينة؛ تلك
وإليه تربيز يف طهماسب الشاه بالط يف عمل والذي األصل، األصفهاني مريك أغا فهو

بصدده.9 نحن الذي املخطوط يف باسمه املمضاة الصور تنسب
كان مريك أغا أن ٩٥٧ه/١٥٥٠م سنة طهماسب الشاه أخو مريزا سام كتب وقد
أغا أن أعايل الرتكي املؤرخ وذكر . َقطُّ منافس له يكن ولم يُبَاَرى، ال الذي البالط مصور
محمد سلطان وهما عليه َدَرَسا املصورين كبار من اثنني وأن لبهزاد، تلميذًا كان مريك

القانوني. سليمان بالط يف عمل الذي قويل وشاه عليه، الكالم سيأتي الذي التربيزي
الصور هذه يف جليٍّا يظهران التصوير لفن وحذقه مريك أغا براعة أن ريب وال
أنقاض عىل تتحدثان اللتني للبومتني يصغي أنوشريوان كرسى إحداها تمثل التي الخمس
آية رسمها برية حيوانات وحوله الصحراء يف ليىل مجنون الثانية يف ويرى قديم. قرص
تتجىل وحفالت الشاه بالط يف مناظر الباقية الصور ثالث تمثل بينما والجودة، الدقة يف

واألبهة.10 العظمة فيها
يفجأ خرسو األوىل تمثل املخطوط هذا من صورتان إليه فتنسب محمد سلطان أما
للداللة تكفيان والصورتان األسد. يصيد جور بهرام الثانية يف ويرى تستحم،11 شريين
ألصولها، ومراعاة للطبيعة دقيقة مراقبة وعىل إتقان، بعده ليس األلوان ملزج إتقان عىل
نفسه املخطوط ويف الخيل. سيما وال والحيوانات اآلدمية الوجوه رسم يف فائقة براعة مع
وحيوانات لها. مظلمة يف ينظر أن سنجر السلطان إىل تطلب عجوًزا تمثل أخرى صورة
إىل نسبتها يف ساكسيان األستاذ نوافق تجعلنا تفاصيلها من ذلك وغري الصورة هذه

محمد.12 سلطان

بعدها. وما ص١٠٩ Sakisian; La Miniature Persane راجع 9

.٤٢ شكل ٣١ اللوحة انظر 10

.٤٦ شكل ٣٥ اللوحة انظر 11

.٤٨ شكل ٤٧ اللوحة انظر 12

92
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٣١ رقم اللوحة

من ٩٤٦–٩٥٠ه/١٥٣٩–١٥٤٣م. الصفوية (املدرسة ملريك خرسو تتويج :٤٢ شكل
الربيطاني). باملتحف طهماسب للشاه لنظامي مخطوط

ساكسيان أثبت أن بعد سيما وال املصور، هذا حياة عن كثريًا نعرف ال أننا عىل
بأن كفيلة إلينا وصلت التي صوره فإن يشء من يكن ومهما مارتن،13 عنه كتبه ما خطأ

الكثري. اليشء تقول

ص١١٠. Sakisian: La Miniature persane راجع 13
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٣٢ رقم اللوحة

نظامي من الهجري. العارش القرن الصفوية. (املدرسة املتناظران الطبيبان :٤٣ شكل
الربيطاني). باملتحف محفوظ طهماسب للشاه مخطوط

دعابة، وأكثره روًحا، وأخفه حركة، وأكثره محمد، سلطان صوره ما أبدع ولعل
فيرشب الراح كؤوس فيه تدار رشاب منظر تمثل حافظ ديوان من مخطوط يف صورة
الخمر، أسكرتهم من ويرتنح األرض، عىل البعض ويتدحرج آخرون، ويرقص أناس
الباقني، عىل تطل رشفة من الرشاب يف املالئكة ويشرتك يده، يف مرآة يف شيخ وينظر
ويف القردة. بوجوه يشء أشبه وجوههم ثالثة بينهم موسيقيون الجميَع يطرب بينما
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٣٣ رقم اللوحة

الصفوية املدرسة عيل. سيد مري (للمصور ليىل َربع إىل أغالله يف يقاد املجنون :٤٤ شكل
الربيطاني). باملتحف طهماسب للشاه نظامي مخطوط من ٩٤٦–٩٥٠ه/١٥٣٩–١٥٤٣م.

إىل يتدىل طويل حبل يده يف رجل فيها وقف رشفة عليها تطل حديقة الصورة طرف
الخمر.14 من إبريق فيه له يربط ساق

.٤٩ شكل ٣٨ اللوحة انظر 14
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٣٤ رقم اللوحة

للشاه مخطوط نظامي من الهجري. العارش القرن الصفوية. (املدرسة املعراج :٤٥ شكل
الربيطاني). باملتحف محفوظ طهماسب

بمجموعة اآلن املوجودة الشهرية الشاهنامة صور محمد سلطان إىل ينسب ومما
القتال مناظر من كثري فيها كبرية صورة ٢٥٦ تشمل والتي روتشيلد، دي البارون

والصيد.
مجمع أو التصوير مدرسة إدارة الزمن من حينًا توىل محمد سلطان أن لنا ويلوح
تصميمات يرسم فكان الزخرفية الفنون ببقية عني وأنه تربيز، يف الجميلة الفنون
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٣٥ رقم اللوحة

–٩٤٦ الصفة املدرسة محمد. سلطان (للمصور تستحم شريين يفاجئ خرسو :٤٦ شكل
الربيطاني). باملتحف طهماسب للشاه نظامي مخطوط من ٩٥٠ه/١٥٣٩–١٥٤٣م.

عىل نراها التي اآلدمية الرسوم يف وصناعته طرازه تأثري ويظهر والخزف، السجاجيد
عرش). (السادس العارش القرن يف الفارسية الحريرية األقمشة

إلينا وصل الذي عيل، مظفر طهماسب الشاه بالط يف املصورين من اشتهر وممن
الربيطاني املتحف مخطوط يف رسم والذي لينينجراد، مكتبة يف صورتان أعماله من
ليثبت بقدمه، وحش حمار أذن واحد بسهم يثبت جور بهرام تمثل صورة الذكر السالف
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٣٦ رقم اللوحة

القرن من األول النصف يف الصفوية (املدرسة زاده شيخ للمصور وعظ مجلس :٤٧ شكل
كارتييه). مجموعة الهجري. العارش

رقم يف برباعته وامتاز لبهزاد، تلميذًا عيل مظفر وكان الصيد. يف براعته (أزادة) لحبيبته
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٣٧ رقم اللوحة

محمد. سلطان (للمصور لها مظلمة يف ينظر أن سنجر السلطان إىل تطلب عجوز :٤٨ شكل
طهماسب للشاه نظامي مخطوط من ٩٤٦–٩٥٠ه/١٥٣٩–١٥٤٣م. الصفوية املدرسة

الربيطاني). باملتحف

للقرص الالزمة الصور عمل وتوىل تصويره، يف الذهبي للون وبحبه األشخاص، صور
أصفهان.15 يف ستون چهل ولقاعة امللكي

ص١١٥. Binyon, Wilkinson & Gray; ibid راجع 15

99



الفرس عند اإلسالم يف التصوير

٣٨ رقم اللوحة

العارش القرن أوائل يف الصفوية املدرسة محمد. سلطان (للمصور رشاب مجلس :٤٩ شكل
كارتييه). مجموعة الهجري.

دوًرا لعبا وقد الصمد، وعبد عيل، سيد مري هما: خاصة أهمية لهما مصوران وهناك
الهند. بالط يف الفارسية الهندية املدرسة نشأة يف كبريًا

نظامي مخطوط تصوير يف واشرتك املوطن، تربيزي كان فقد عيل سيد مري أما
املجنون تقود عجوًزا تمثل صورة فرسم الربيطاني، باملتحف طهماسب للشاه عمل الذي
أمام جالسة وليىل باألحجار، يقذفونه والصبية أغالله يف يرسف وهو ليىل، َربع إىل
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٣٩ رقم اللوحة

األهلية املكتبة ٩٣٥ه. سنة نحو مدرسته. أو محمد سلطان (للمصور أمري صورة :٥٠ شكل
بلينينجراد).

املنزلية األعمال إىل النساء من فيها من انرصف أخرى خيام الصورة ويف خيمتها،
يعزف الثاني بينما مغزل، أحدهما يد ويف الغنم من قطيًعا يحرسان وراعيان املختلفة،

مزمار.16 يف

.٤٤ شكل ٣٣ اللوحة انظر 16
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٤٠ رقم اللوحة

مارتن). عن ٩٣٥ه. سنة حول محمد. سلطان (للمصور أمري صورة :٥١ شكل

عيل سيد مري املصورين لقي الهند يف املغويل اإلمرباطور همايون أن والظاهر
خرس أن بعد طهماسب الشاه بالط يف وعاش إليها لجأ حني تربيز، يف الصمد وعبد
ولحق امللك. نادر لقب فمنحه عيل سيد بمري اإلعجاب شديد همايون وكان الهند، عرش
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٤١ رقم اللوحة

يف زوجاته إحدى مع جور بهرام :٥٣ شكل
حول املذهب. محمود للمصور األسود القرص
ملنظومات مخطوط (من (؟) ٩٣٣ه سنة
األهلية باملكتبة محفوظ شرينوائي عيل مري

بباريس).

زوجاته إحدى مع جور بهرام :٥٢ شكل
سنة مريك. للمصور األسود القرص يف
جاللة بمكة مخطوط نظامي (من ٩٣١ه

الشاه).

حمزة األمري لقصة كبرية صورة ١٤٠٠ بعمل إليهما عهد حيث كابل، يف باألمري املصوران
الفارسية.17

Sakisian; Laو ٥٤ ،٥٣ ص٤١، Percy Brown; Indian painting Under the Mughals راجع 17

ص١١٦-١١٧. miniature persane

103



الفرس عند اإلسالم يف التصوير

الصمد، وعبد عيل سيد مري عىل التصوير يف دروًسا أكربُ وابنه همايون تلقى وقد
تالميذهما بمساعدة أكرب اإلمرباطور أنشأها التي التصوير مدرسة إدارة تباًعا وليا اللذين
عدد إلينا وصل وقد حمزة. األمري لقصة همايون طلبها التي الصور رسم عىل الهنود من
نبغ وقد فينا.18 متحف يف أغلبها واملحفوظ القماش، عىل املرسومة الصور هذه من كبري
وبازوان. دازونت هما اثنان، املصورين هذين عىل الفن تلقوا الذين الهنود التالميذ من
الصورة تلك لهمايون رسما مًعا هما أو الصمد، عبد أو عيل سيد مري أن الظن وأكرب
رسمت وقد الربيطاني، باملتحف اآلن محفوظة وهي تيمور، أرسة أفراد تمثل التي الكبرية
الوضوح من جيدة حالة يف ليست اآلن ولكنها حمزة، األمري قصة صور مثل القماش عىل

وعناية. بدقة دراستها عىل تساعد
فن درس الذي محمدي املصور إىل نشري أن الفصل هذا نختم أن قبل علينا بقي
إن الحق ويف الريفية. املناظر رسم يف عليه وتفوق محمد، سلطان والده عىل التصوير
ولعل الطبيعية. واملناظر بالريف كبرية عالقة له محمدي تصوير من إلينا وصل ما أكثر
نواحي ويمثل ٩٨٦ه/١٥٧٨م سنة إىل يرجع والذي باللوفر، املحفوظ الرسم أبدعه
عليها شجرة تحت جالس وآخر األرض يحرث فالح فهناك الريفية. الحياة من مختلفة
فيهما وخيمتان يده، يف مزمار عىل ويعزف الغنم من قطيًعا يحرس راٍع وبقربهما طيور،
فيه بل كله ملونًا ليس محمدي، رسوم من كغريه الرسم، وهذا وينسجن. يغزلن نساء

والحيوانات.19 الصخور يف األحمر اللون من قليل
طهماسب، الشاه عرص يف اشتغالهم خرب إلينا وصل الذين اآلخرون املصورون أما
مري سيد وهم: أعظمهم إىل نشري أن ويكفي تفصيًال، لدراستهم هنا يتسع ال املجال فإن

التربيزي.20 فويل وشاه محمد، ودوست محمد، وشاه نقاش،

.Die indischen miniaturen des Haemzae Romanes, hrsg von H. Gluck, Wien 1925 راجع 18

ص٥١. Stchoukine; Les Miniatures persanes راجع 19

املصورين. هؤالء تراجم ملعرفة ساكسيان األستاذ كتاب راجع 20
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بباريس). اللوفر بمتحف ٩٨٦ه. سنة محمدي. (للمصور ريفي منظر :٥٤ شكل





السابع الفصل

عباسوخلفائه عرصالشاه

األوروبي والتأثري عباس رضا

١٠٣٨ه/١٦٢٩م. سنة إىل ٩٨٥ه/١٥٨٧م سنة من إيران بالد األكرب عباس الشاه حكم
ولم أعدائها، هزيمة يف فأفلح واالضمحالل التفكك يهددها العرش اعتالئه حني وكانت
فارس تاريخ يف اسمه وبقي رعيته تقدير فاستحق فيها، العمران أسباب ونرش شعثها

والرخاء. والعظمة للمجد رمًزا
عىل وعمل أصفهان، إىل عاصمته ١٠٠٩ه/١٦٠٠م سنة يف عباس الشاه ونقل
الخطاطني إليها وجذب الضخمة، العمارات وتشييد الكبرية الطرقات بشق تجميلها
الجنوب إىل العاصمة انتقال وكان والفنون. العلوم مقر فأصبحت واملصورين، واملذهبني
وبعثات سفارات إيران فزارت الغرب، وبالد الهند مع للعالقات منميًا املحيط من وقربها
عىل والتجار السائحني وحكومته الشاه تسامح وشجع املختلفة األوروبية البالد من
وما البالد بنهضة إعجابه فيها َوَصَف مذكرات منهم كثري وترك الفرس، بالد إىل القدوم
تحيل كانت التي البديعة الصور عن بعضهم وتحدث والتقاليد. العادات من فيها رآه

القصور.1 جدران

J. Chardin Voyages en وكتاب Th. Herbert; Description of the Persian Monarcy راجع 1

.perse (Amesterdam 1711)



الفرس عند اإلسالم يف التصوير

ذلك أثر يزال وال الجدران، عىل بالتصوير كثريًا عني عباس الشاه إن الحق ويف
الفارسية الرسوم من كثري التصوير هذا يف وكانت بأصفهان،2 ملكيني قرصين يف باقيًا
الذي الهولندي، يوحنا صناعة من تكون أن املحتمل من أوروبية صور تجاورها الطراز،

عباس.3 الشاه خدمة يف عديدة سنني ظل
التأثري ظهور إن إذ الفني؛ اإلنتاج بتنوع يمتاز الصفوي العرص آخر أن نرى فنحن
ميادين إىل وتذهيبه وتصويره الضيق الكتاب ميدان من الفرس بالفنانني خرج األوروبي
عىل النقش أو منها بالكبري الجدران وتزيني املستقلة، الصور رسم يف تتجىل أخرى

نفسها. الجدران
الثمينة املخطوطات بتصوير كثريًا يعنوا لم العرص هذا مصوري من كثريين أن عىل
ندر، فيما إال لون أي دون بالقلم الصور رقم ذلك عىل يفضلون كانوا بل وتذهيبها،
معرفتهم وزادت الناس، قلوب إىل أقرب التصوير فأصبح نفقة، أقل بالطبع ذلك وكان
لم ذلك ولكن الدولة؛ رجال وكبار البالط عىل وقًفا يعد ولم تعضيده، يف فأخذوا به
تعضيده يستمر لم نفسه البالط أن عىل وانحطاط. هرم من إليه يدب كان ما عنه يدفع
ألنفسهم، العمل إىل املصورين من كثري فاضطر السابق، كتعضيده عظيًما للمصورين
(السادس العارش القرن منتصف بعد الثمينة املصورة املخطوطات ندرة يفرس وهذا
غنى أقل طالب لرغبات إجابة عناية كبري دون عملت التي التجارية، الصور وكثرة عرش)

تواضًعا. وأكثر
(السادسعرش) العارش القرن أوائل إىل فرتجع األوروبية بالصور الفرس معرفة أما
األملاني املصور رسوم من كثري فيه قلدت بباريس، األهلية باملكتبة ألبوم من يظهر كما

التجار.4 أو املبرشون إيران إىل حملها قد يكون أن املحتمل ومن .Dürer دورر
شيخ مثل األوروبية، الصور قلدوا ملصورين ِذكٌر والتاريخية األدبية املصادر ويف
٩٨٤–٩٨٥ه/١٥٧٦– مريزا5 إسماعيل الشاه مكتبة يف عمل الذي الشريازي، محمد
الفاريس التصوير يف الغرب تأثري ولكن عباس. الشاه بخدمة بعده من التحق ثم ١٥٧٨م

.J. Daridan et S. Stelling-Michaud; La Peinture Séfevide d’ Ispahan (Paris 1930) راجع 2

ص١٥٤. Binyon, Wilkinson & Gray; ibid راجع 3

ص٨٣. Basil Gray; Persian Painting راجع 4

قارن ص٨٤) ibid) Gray جراي األستاذ ظن كما (١٥٠٣–١٥٢٤م) الصفوي إسماعيل الشاه وليس 5

ص١٤٣. Arnold; Painting in Islam
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نفسها؛ الصناعة أرسار يف منه أكثر املوضوعات اختيار يف أوًال ظهوره وكان بطيئًا، كان
كثرية، أشياء منه وقلدوا الغربي التصوير عن اقتبسوا الفرس إن القول نستطيع بل
املخطوطات، تصوير يف سيما وال الذكر، يستحق شيئًا كله ذلك من يهضموا لم ولكنهم
األوىل. أبهتها الصور فقدت وإن تجديد، كل تقاوم القديمة الفارسية التقاليد ظلت حيث
الصور بتقليد فاكتفوا جديد، بيشء اإلتيان يستطيعون الفنانني من كثريون يعد ولم
املرسومة الصور يف منه مثًال نرى ضئيًال، تقليًدا القديمة املخطوطات يف املوجودة
بدار اآلن ومحفوظ ١٠٢٩ه/١٦١٩م تاريخه وزليخا يوسف منظومة من بمخطوط
كتاب ويشمل نفسه7 املتحف بهذا محفوظ آخر مخطوط صور ويف العربية،6 اآلثار
يف تم منه األول الدفرت أن املخطوط هذا صفحات وبإحدى الرومي؛ الدين لجالل املثنوي

.(١٦٠٤) هجرية وألف عرشة اثنتي سنة رجب شهر سلخ
بعض يف الصعب من أنه عىل العرص، هذا فخر فهي املستقلة والصور الرسوم وأما
بدأ منذ الرسوم هذه طراز يف طبيعيٍّا تطوًرا هناك ألن بالدقة؛ تاريخها معرفة األحيان
الفصل آخر يف عنه تحدثنا الذي محمدي، املصور املخطوطات تصوير عىل تفضيلها يف
التقدم من كبرية درجة إىل بها فوصل عبايس، رضا الكبري املصور ظهر حتى السابق

والرقي.
منتصف بني عملت التي الرسوم هذه تأريخ عىل كثريًا يساعد الرأس غطاء ولكن
فإن عرش). (السابع عرش الحادي القرن ومنتصف عرش) (السادس العارش القرن
آخر يف أصبحت حتى عرش) (السادس العارش القرن يف االزدياد يف حجمها أخذ العمامة
الشبان ونرى الظهور، يف أخرى عمامات وبدأت ا. جدٍّ ضخمة طهماسب السلطان عهد
يتخذون العرص، هذا رسوم يف ظهورهم يكثر الذين النسائية، والحركات املالمح ذوي
أو كالنساء، مناديل رءوسهم حول يجعلون أو طويلة، سيقان ذات زهوًرا عماماتهم يف
من الثاني النصف أول ويف مخروطية. عمامات من أحيانًا يلبسنه هؤالء كان ما يلبسون
عمامات يلبسون يزالون ال الرجال من كثريون كان عرش) (السابع عرش الحادي القرن

الصوف.8 منها يتدىل النعاج جلد من

.١٣٠٣٧ رقم 6

.١٣٠٩٣ رقم 7

ص١٥٥. Binyon, Wilkinson & Gray; ibid راجع 8
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عرش) (السابع عرش الحادي القرن إىل ترجع التي والرسوم الصور يف يالحظ ومما
وأوضاًعا هيفاء، قدوًدا إال يرى يكاد ال فاملرء األشخاص؛ تصوير عىل طرأ الذي التغيري
فنرى الصور. يف األفراد عدد ويقل األشخاص خطر يزيد بينما التكلف، من كثري فيها
واألتباع األبطال بصور تمأل السابق القرن يف كانت التي الصور يف شخصني أو شخًصا
املاضية، القرون بها اشتهرت التي املركبة الزخارف الفنانون يرتك كذلك والنظارة.
اآلدمية الرسوم فتتفوق مزهر، غصن أو صغرية بشجرية الصورة أرضية بتزيني مكتفني
بالفنون يذكر مما التصوير يف الدعابة تظهر كما الصور، يف األشخاص مكانة وتظهر

الحديثة. الكاريكاتورية
عرص إىل يرجعان الشاهنامة من مخطوطان بنيويورك املرتوبوليتان متحف ويف
٩٩٦ه/١٥٨٧– سنة فتاريخه األول املخطوط أما كثرية. صور وفيهما عباس، الشاه
١٠١٤ سنة من تاريخه الثاني املخطوط بينما كبرية، صورة أربعون وفيه ١٥٨٨م
غري لفنانني كبرية صورة وثمانون خمس وفيه ١٠١٦ه/١٦٠٥–١٦٠٨م سنة إىل
هذين يف الطبيعية واملناظر األشخاص صور أن Dimand ديمند األستاذ ويرى معروفني
رضا املصور إىل املنسوبة الصور صفات من كثري وفيها الطبيعة، عن منقولة املخطوطني

عبايس.9
ولكن املصور، هذا إىل تنسب العرص هذا يف والرسوم الصور أحسن أن والواقع
كاراباتشك فيها اشرتك كثرية خالفات اسمه حول قامت وقد التحديد، صعبة شخصيته
Sakisian وساكسيان Blochet وبلوشيه Mittwoch ومتفخ Sarre وزرَّه Karabacek
اإلسالمي. التصوير بتاريخ املشتغلني كبار من وغريهم Kühnel وكونل Arnold وأرنولد
ورضا رضا، أقا االسم: بهذا مصورين بوجود االعتقاد إىل يميلون هؤالء أكثر أن عىل

عبايس.
وأنه عبايس، رضا من عهًدا أقدم أنه والظاهر وضوًحا، أقل فشخصيته األول أما
حتى يعمل وظل عرش)، (السادس العارش القرن أواخر يف طهماسب الشاه ببالط اشتغل
كبريًا شبًها األحيان بعض يف هناك أن ومع عرش). (السابع عرش الحادي القرن أوائل
بني االختالف فيها يظهر أخرى صوًرا لدينا فإن املصورين، هذين إىل منسوبة صور بني

صناعتيهما.

ص٤٦. Dimand: A Handbook راجع 9
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٤٣ رقم اللوحة

وزليخا يوسف ملنظومة مخطوط (من عجوز وهي زليخا يستقبل يوسف سيدنا :٥٥ شكل
العربية). اآلثار بدار ١٠٢٨ه سنة تاريخه

والصور10 الرسوم من رضا أقا إىل نسبته يصح ما ساكسيان األستاذ درس وقد
مع أمريًا يمثل والذي ،Vever فيفري املسيو يمتلكه الذي البديع الرسم ذلك رأسها وعىل

ص١٢٦-١٢٧. Sakisian: La miniature Persane راجع 10
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٤٤ رقم اللوحة

سنة تاريخه وزليخا يوسف ملنظومة مخطوط (من ورفيقاتها وزليخا يوسف :٥٦ شكل
العربية). اآلثار بدار ١٠٢٨ه

وقد بباريس.12 األهلية باملكتبة اآلن محفوظ زهور يده يف شاب رْسم ثم له،11 أستاذ

.١٦٣ شكل Sakisian ibid راجع 11

.(٧١ (لوحة Blochet Les Enluminures و… ١٦٨ شكل Sakisian ibid انظر 12
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٤٥ رقم اللوحة

سنة تاريخه وزليخا يوسف ملنظومة مخطوط (من وزليخا يوسف بني الصفاء :٥٧ شكل
العربية). اآلثار بدار ١٠٢٨ه

جمعه الذي األلبوم يف التي الرسوم بعض رسم قد رضا أقا أن إىل ساكسيان ذهب
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٤٦ رقم اللوحة

بدار ١٠٢٨ه سنة تاريخه وزليخا يوسف ملنظومة مخطوط (من هودج يف زليخا :٥٨ شكل
العربية). اآلثار

الفنان هو رضا أقا إن ساكسيان وقال عبايس.13 رضا إىل ونسبه Sarre زرَّه الدكتور
عبايس. رضا وليس األكرب عباس للشاه معاًرصا كان الذي

.Sarre et Mittwoch; Zeichnungen von Riza Abbasi, München 1914 راجع 13
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بباريس). األهلية املكتبة ١٠٣١ه. سنة عبايس. رضا (للمصور يسرتيح شيخ :٥٩ شكل

فإنه تعقيًدا، املعضلة زاد عبايس رضا عيل اسمه خطاًطا فإن يشء من يكن ومهما
وعيل عبايس، ورضا رضا، أقا بني يخلطون الفن ومؤرخو عبايس. لرضا معاًرصا كان

مختلفتني. شخصيتني كانا األخريين أن الثابت ولكن عبايس؛ رضا
بأن نحكم يجعلنا مؤرخ بعضها الرسوم، من كبري عدد عبايس رضا إىل وينسب
يف رجال صوره وأكثر ١٠٢٨–١٠٤٩ه/١٦١٨–١٦٣٩م سنتي بني تقع إنتاجه مدة
نساء. يحسبهن الرائي يكاد فتيان أو فتيات صور أو طويلة، أنوف لهم العمر، منتصف
يشاهده، ا ِممَّ كثري تقييد يف الخاصة ومواهبه الفنان هذا براعة عىل تدل صور وفيها

جميًال. توضيحيٍّا رسًما تكون خطوط ببضعة
سنة تاريخها واحدة عبايس رضا إىل تنسب التي البديعة الصور ومن
كأًسا شمسه محمد املشهور الطبيب يناول صايف الشاه وتمثل ١٠٤٣ه/١٦٣٣م،
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٤٨ رقم اللوحة

يقدم الدين صفي الشيخ :٦١ شكل
شمسا الطبيب إىل الخمر من كأًسا
١٠٤٢ه. سنة عبايس. رضا (للمصور

بلينينجراد).

زوجاته إحدى مع جور بهرام :٦٠ شكل
النقاش. حيدر للمصو األخرض القرص يف
بباريس). األهلية (باملكتبة ١٠٣٢ه سنة

من وزير امرأة تكون قد سيدة تمثل بباريس األهلية املكتبة يف وأخرى الخمر.14 من
عباس.15 الشاه وزراء

.٦١ شكل ٤٨ اللوحة انظر 14
ص١٢٩. Blchet: Les Enluminures … انظر 15
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وشريين»، «خرسو نظامي منظومة من مخطوط بلندن وألربت فكتوريا متحف ويف
سنة مؤرخة وإحداها عبايس، رضا إمضاء عليها صورة عرشة سبع عىل يشتمل
وهي التاريخ، هذا إىل أيًضا ترجع الباقية الصور أن الظن وأكرب ١٠٤٢ه/١٦٣٢م16
مخطوطات بصور مقارنتها يمكن وال الرشف، كل عبايس رضا ترشف ال حال كل عىل
يشبهون هم بل عاديني، أصبحوا فاألشخاص املاضية، العصور يف القصة لنفس أخرى
ال واأللوان عبايس، رضا إىل املنسوبة املستقلة الرسوم يف تراهم الذين األشخاص أولئك

مزجها. يف تناسق وال إبداع
عبايس، رضا توقيع عليهما رسمان بالقاهرة Rabino رابينو املسرت مجموعة ويف
إناءان وأمامه األيرس، كتفه إىل قليًال مائل ورأسه شجرية جذع إىل جلس شابٍّا األول يمثل
رأسها عىل لسيدة األعىل النصف الثاني الرسم ويمثل وحيوان.17 إنسان رسم أحدهما عىل

وريشة.18 زهرة
األلبوم يف زرَّه الدكتور جمعها التي الرسوم من كثريًا أن ساكسيان األستاذ ويرى
وبعضها رضا أقا عمل من فبعضها صناعته، من ليست عبايس رضا إىل نسبه الذي
أن أيًضا ويرى مجهولني. مصورين عمل من اآلخر والبعض املصور، معني عمل من
حيدر هو آخر مصور إىل يرجع إنما عبايس رضا إىل ينسب الذي الطراز هذا يف الفضل
سنتي بني بباريس األهلية املكتبة يف نظامي منظومات من مخطوًطا صور الذي نقاش،

١٠٣٠–١٠٣٤ه/١٦٢٠–١٦٢٤م.19
الحادي القرن من الثاني النصف يف الفاريس التصوير فإن يشء من يكن ومهما
بهذا التأثر كل متأثًرا كان عرش) (الثامن عرش الثاني القرن ويف عرش) (السابع عرش
عىل نسجوا له تالميذ املصور هذا عن الفن تلقى وقد عبايس. رضا يمثله الذي الطراز
عرش الحادي القرن من الثاني النصف يف اشتغل الذي املصور معني وأهمهم: منواله،
له نعرف والذي عرش)، (الثامن عرش الثاني القرن من األوىل السنني ويف عرش)، (السابع

Burlington مجلة من ١٩٢١ سنة يناير عدد يف املخطوط هذا عن أرنولد توماس السري مقال راجع 16

.Magasine
ص٨٢-٨٣. Wiet: L’Exposition persane de 1931 وراجع ٦٢ شكل ٤٩ اللوحة انظر 17

ص٨٣. Wiet: ibid وراجع ٦٣ شكل مكررة ٤٩ اللوحة انظر 18
بعدها. وما ص١٣٥ Sakisian: La Miniature persane راجع 19
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يحمل شابٍّا ويمثل رابينو، املسرت مجموعة يف أحدها أخرى رسوم وعدة ألستاذه صورة
١٠٦٧ه/١٦٥٦م.20 وتاريخه ديًكا

ومحمد التربيزي، قاسم ومحمد أفضل، هم: آخرون أربعة عبايس رضا تالميذ ومن
التربيزي. عيل ومحمد يوسف،

للغرب متحمًسا ١٠٥٢–١٠٧٦ه/١٦٤٢–١٦٦٦م الثاني عباس الشاه كان وقد
األخري أن والظاهر فيها. التصوير ليدرس روما إىل زمان محمد املصور فأرسل وفنونه،
١٠٨٧ه/١٦٧٦م، سنة حوايل إال إيران إىل يعد ولم الهند بالد إىل لجأ ثم املسيحية اعتنق
الذي لنظامي، الخمسة املنظومات مخطوط يف بيضاء صحائف ثالث بتصوير واشتغل
باملتحف اآلن واملحفوظ عام مائة من بأكثر ذلك قبل طهماسب للشاه أعد قد كان
ممن وغريه املصور هذا فن يف األوروبية الفنون تأثري الصورة هذه يف ويظهر الربيطاني.
والقديسني املقدسة األرسة رسم يف التأثري هذا ظهر ما وأكثر إيطاليا. يف العلم تلقوا

املسيحية.21 الدينية املناظر من ذلك وغري واملالئكة
يف السياسية ومشاكله األوروبية بمؤثراته عرش) (الثامن عرش الثاني القرن أن عىل
شاه عيل فتح عرص ذلك بعد يعنينا ولن الفاريس. التصوير باضمحالل إيذانًا كان إيران
وما عرش) (التاسع عرش الثالث القرن وأول عرش) (الثامن عرش الثاني القرن آخر يف

إيرانية. منها أكثر أوروبية صناعتها فإن كبرية، زيتية صور من فيه عمل
واألدوار وتطوره الفرس عند التصوير نشأة الكتاب هذا فصول يف تتبعنا قد هكذا
الوطنية التقاليد يف والتفريط الغرب تقليد يف الرغبة عليه قضت حتى به مرت التي
يف التصوير حرم وقد سيما ال محصوًرا، التوسع مجال كان كيف رأينا وقد املوروثة.
عن فضًال الدينية:22 والعقائد الشعور عن التعبري من كله، اإلسالمي العالم يف بل إيران،

ص٨٤. Wiet. Ibid وقارن ٦٧ شكل ٥٢ اللوحة انظر 20
١٤٨-١٤٩ Arnold. Painting in Islamو ص١٦١-١٦٢ Binyon, Wilkinson & Gray: ibid راجع 21

سنة١٩٢٥ ج٤٥ Journal of the American Oriental Society 1925 يف ماركوفتش األستاذ ومقال
ص١٠٦–١٠٩.

والقصص املخطوطات يف ما ملرسح توضيًحا كان أنه الفاريس التصوير عىل النقاد بعض يعيب 22

أنتجه ما أكثر أن تذكرنا إذا سيما وال لنقد، موضًعا ليس هذا أن الحق ويف ووقائع، حوادث من املعروفة
والخرافات األساطري أو املقدس الكتاب حوادث لرشح توضيحية صوًرا كان اإليطاليني املصورين عظماء

القديمة.
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وخلفائه عباس الشاه عرص

٤٩ رقم اللوحة

رابينو). املسرت مجموعة عبايس. رضا (للمصور شاب صورة :٦٢ شكل

الطبيعة، تقليد عن تبعدها وتقاليد قواعد بأهداب تمسكها الرشقية الفنون عن ورث أنه
األوروبية. الفنون يف نعرفه الذي النحو عىل أرسارها وتبني

زيادة بعده ليس الرقي من مبلًغا الخاص عامله يف بلغ الفاريس التصوير ولكن
اإلعجاب له أتيح من يعرفها مدهشة فتوح األلوان مزج ميدان يف له وكانت ملستزيد،

األثرية. واملجموعات املتاحف يف الثمينة باملخطوطات
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مكررة ٤٩ رقم اللوحة

رابينو). املسرت مجموعة عبايس. رضا (للمصور سيدة صورة :٦٣ شكل



٥٠ رقم اللوحة

٦٥ شكل ٦٤ شكل

الرسم الهجري. عرش الحادي القرن من األول النصف يف عبايس. رضا (للمصور الساقيان
نيويورك). يف املرتوبوليتان بمتحف واآلخر باريس يف األهلية باملكتبة األيمن



٥١ رقم اللوحة

بلندن). كوارتش (مجموعة ١٠٨٤ه سنة املصور. معني بريشة عبايس رضا صورة :٦٦ شكل



٥٢ رقم اللوحة

رابينو). املسرت (مجموعة ١٠٦٦ه سنة املصور. معني توقيع عليه رسم :٦٧ شكل



٥٣ رقم اللوحة

سنة مؤرخ سيدة. رسم :٦٩ شكل
رابينو). املسرت (مجموعة ١٠٦٧ه

جالس. رجل رسم :٦٨ شكل
(مجموعة ١٠٧٤ه سنة مؤرخ

رابينو). املسرت



٥٤ رقم اللوحة

توقيع عليها الهجري. عرش الثاني (القرن أوروبية مالبس ذات سيدة صورة :٧٠ شكل
هرس). لويس مجموعة شادمان. خواجه املصور
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